Priloge
Evalvacije ocenjevalnih pripomočkov po modelu EFPA
Wechslerjev test inteligentnosti za odrasle in mladostnike, popravljena oblika II
1. Osnovni podatki o testu
Ime instrumenta: Wechslerjev test inteligentnosti za odrasle in mladostnike, popravljena oblika II.
Kratko ime: WB II.
Izvirno ime testa: Wechsler Bellevue intelligence scale.
Avtorji izvirnega testa: David Wechsler.
Avtorji lokalne priredbe: Borut Šali.
Lokalni založnik/distributer testa: Zavod SR Slovenija za produktivnost dela Ljubljana, Center za
psihodiagnostična sredstva.
Izdajatelj izvirnega testa: Psychological corporation.
Leto publikacije ocenjene izdaje/revizije: 1987.
Leto priredbe za lokalno uporabo: 1970.
Leto izdaje izvirne različice: 1944.
DEL 1: OPIS INSTRUMENTA
2. Splošni opis instrumenta
Wechslerjev test inteligentnosti za odrasle in mladostnike je individualni test, namenjen za uporabo pri otrocih
in odraslih. Uporablja se lahko kot psihometrično in psihodiagnostično sredstvo. Test je sestavljen iz 11 podtestov
(6 besednih in 5 nebesednih): poučenost, razumevanje, pomnjenje, računanje, skupni pojmi, besednjak,
razvrščanje slik, dopolnjevanje slik, sestavljanje kock, sestavljanje predmetov in šifriranje. S faktorsko analizo so
bili ugotovljeni štirje osnovni faktorji, in sicer splošni faktor inteligentnosti (g-faktor), verbalni faktor (faktor
besednega razumevanja), neverbalni faktor (faktor neverbalne organizacije, faktor vizualizacije, faktor
prostorske percepcije) ter spominski faktor. Diferencialna diagnostična ocena in interpretacija testnih rezultatov
temeljita na testnih indikatorjih: globalni kazalec ravni inteligentnosti (Celotni IQ), parcialna kazalca ravni
inteligentnosti (Besedni in Nebesedni IQ). Za določitev Celotnega IQ je potrebno uporabiti najmanj 4 besedne in
4 nebesedne teste. S testnim rezultatom lahko določimo raven Wechslerjevega deviacijskega količnika
inteligentnosti, ki predstavlja standardizirano odstopanje med testnim dosežkom in pričakovanim povprečjem,
pogojno glede na posameznikovo kronološko starost. Interpretacija poteka na sledečih dveh ravneh: na ravni
celotnega testa ali na ravni podtestov. Zahteva celostno psihološko interpretacijo. Norme navedene v testnem
priročniku ustrezajo prvi različici testa (WB-I), s starostnim razponom od 7 do 59 let. Ustrezni podatki za WB-II ne
obstajajo ali pa niso bili dosegljivi ob pripravi slovenske priredbe. Test ni bil normiran na slovenski populaciji.
3. Klasifikacija
3.1 Vsebinsko področje: intelektualne sposobnosti.
3.2 Namen uporabe: klinična uporaba.
3.3 Opis populacije, ki ji je test namenjen: namenjen je uporabi pri mladostnikih in odraslih.
3.4 Število lestvic in kratek opis spremenljivk, ki jih meri instrument:
poučenost: obseg in kakovost splošnega znanja;
razumevanje: učinkovitost praktičnega znanja, t. i. zdravi razum;
pomnjenje: učinkovitost pozornosti in »novega« spomina;
računanje: računsko znanje, numerično logično razmišljanje, miselna okretnost in koncentracija;
skupni pojmi: abstraktno mišljenje in pojmotvornost; tri ravni mišljenja: abstraktna, funkcionalna,
konkretna. Dosežki v prvi vrsti predstavljajo primarno mentalno sposobnost;
besednjak: kakovost in način miselnega funkcioniranja, urejenost in učinkovitost mišljenja pri
opredeljevanju pojmov, informiranost in kultiviranost, natančnost, fleksibilnost mišljenja, zgovornost;
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razvrščanje slik: razumevanje celostnih situacij, miselna in perceptualna organizacija;
dopolnjevanje slik: perceptualna organizacija, pojmotvornost in sposobnost razlikovanja bistvenega od
nebistvenega, pozornost in miselna koncentracija, znanje, izkušenost;
sestavljanje kock: analitično-sintetično mišljenje, perceptualna organizacija in vizualno-motorična
koordinacija, način miselnega reševanja problemov, miselno načrtovanje, abstraktnost in fleksibilnost
mišljenja, natančnost, vztrajnost, stabilnost in uravnovešenost čustvovanja;
sestavljanje predmetov: miselna in perceptualna organizacija ter vizualno-motorična koordinacija, način
miselnega reševanja problemov, miselno načrtovanje, natančnost, vztrajnost, stabilnost in
uravnovešenost čustvovanja;
šifriranje: asociativna okretnost mišljenja, pomnjenje, sposobnost učenja, vizualno-motorična
koordinacija, hitrost mentalnega reagiranja, miselna koncentracija, učinkovitost trajnejšega duševnega
napora.

3.5 Način odgovarjanja: intervju.
3.6 Zahteve za testiranca:
ročne spretnosti: manjkajoče informacije;
ročnost: manjkajoče informacije;
vid: manjkajoče informacije;
sluh: podane potrebne informacije;
jezikovne zahteve (razumevanje in govor): podane potrebne informacije;
branje: ni potrebno;
pisanje: ni potrebno.
3.7 Oblika postavk: odprta vprašanja.
3.8 Ipsativnost: n/a
3.9 Skupno število testnih postavk in število postavk na posameznem podtestu/lestvici: 11 podtestov.
3.10 Predvideni način uporabe: superviziran način uporabe.
3.11 Način administriranja testa: interaktivna individualna administracija.
3.12 Čas, potreben za administriranje instrumenta: ni podatka.
3.13 Različne oblike instrumenta: obstajajo skrajšane oblike Wechslerjevih lestvic inteligentnosti. Ena izmed njih
je omenjena v slovenskem priročniku, in sicer VIBS, ki vključuje podteste besednjak, poučenost, sestavljanje kock
in skupni pojmi.
4. Merjenje in vrednotenje
4.1 Vrednotenje testa: preprosto ročno vrednotenje.
4.2 Surovi skori: točke za posamezne odgovore seštejemo v ustrezne neizravnane podtestne ocene. S pomočjo
tabele spremenimo neizravnane točke v izravnane ter jih seštejemo posebej za besedno in nebesedno lestvico.
Nato v skladu s tabelo na prvi strani testnega obrazca, popravimo izravnane ocene na besedni, nebesedni in
celotni lestvici. Nazadnje v tabeli poiščemo ustrezne vrednosti IQ, glede na popravljene izravnane ocene. Pri tem
upoštevamo starostno skupino posameznika.
4.3 Lestvice: Wechslerjev deviacijski količnik inteligentnosti.
4.4 Transformacija surovih skorov v standardne skore: ne-normalizirana.
5. Računalniško generirana poročila /
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6. Preskrba in stroški
6.1. Dokumentacija v testnem paketu: testni priročnik, tabele ponderiranih ocen, testni pripomočki.
6.2 Metoda objave dokumentacije: papir.
6.3.1 Začetni stroški nakupa testa: ni podatka.
6.3.2 Nadaljnji stroški uporabe testa: ni podatka.
6.4.1 Cena poročil, ki jih generira računalniška aplikacija: n/a
6.4.2–6.5 Drugi stroški: ni podatka.
6.6 Kvalifikacija, zahtevana s strani dobavitelja testa: univerzitetni diplomirani psiholog (predbolonjska stopnja)
ali magister psihologije (bolonjska stopnja) z opravljenim dodatnim usposabljanjem (kategorija C).
6.7 Poklicna kvalifikacija, zahtevana za uporabo instrumenta: univerzitetni diplomiran psiholog (predbolonjska
stopnja) ali magister psihologije (bolonjska stopnja), z opravljenim dodatnim izobraževanjem.
DEL 2: EVALVACIJA INSTRUMENTA PO MODELU EFPE ZA PREGLED PSIHOLOŠKIH TESTOV
7. Kvaliteta utemeljitve potrebe po testu, predstavitve testa in podanih informacij
7.1 Kakovost utemeljitev
7.1.1 Teoretična utemeljitev merjenih konstruktov: ocena 4
Utemeljitev ocene: v priročniku je natančno opisan teoretični vidik inteligentnosti, kot ga je opredelil Wechsler.
Podani so tudi opisi pojmovanj inteligentnosti drugih raziskovalcev. Opredeljeni sta tako teoretična kot praktična
osnova.
7.1.2 Opis razvoja (in/ali prevoda ali priredbe) instrumenta: ocena 0
Utemeljitev ocene: v priročniku ni podanih informacij o razvoju instrumenta. Podatkov o slovenski priredbi ni.
Prav tako ni navedeno, kako je potekal prevod priročnika.
7.1.3 Temeljitost analize postavk in modela analize postavk: ocena 2
Utemeljitev ocene: ustrezna predstavitev faktorske analize podtestov.
7.1.4 Predstavitev vsebinske veljavnosti: ocena 2
Utemeljitev ocene: strokovnjaki iz relevantnega področja so analizirali psihološko vsebino nekaterih podtestov.
Njihove ugotovitve so predstavljene pri posameznih podtestih. Niso pa bili analizirani vsi podtesti ali pa rezultati
niso predstavljeni v priročniku.
7.1.5 Povzetek relevantnih raziskav: ocena 3
Utemeljitev ocene: v priročniku so povzetki številnih raziskav faktorskih analiz Wechslerjevih testov
ineligentnosti.
7.1.6 Splošna ocena kakovosti utemeljitve osnov testa: ocena 3
Utemeljitev ocene: utemeljitev osnove testa je precej obširno predstavljena v priročniku.
7.2 Ustreznost dokumentacije za uporabnika (uporabniškega in tehničnega priročnika, dodanih norm itd.)
7.2.1 Utemeljitev potrebe po testu in njegovih temeljev (logičen in jasen opis, kaj test meri in zakaj je bil
konstruiran tako, kot je bil): ocena 4
Utemeljitev ocene: jasno je utemeljeno kaj test meri. Navedeni in opisani so diferencialni testni indikatorji, ki
predstavljajo različne vrste inteligentnosti in mentalnih sposobnosti. Opisano je: katere značilnosti oziroma
sposobnosti meri posamezni podtest; zakaj je bil test strukturiran tako kot je bil.
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7.2.2.1 Razvoj testa: ocena 0
Utemeljitev ocene: ni podatka.
7.2.2.2 Razvoj testa skozi prevod/priredbo: ocena 0
Utemeljitev ocene: test ni bil prirejen za uporabo v Sloveniji.
7.2.3 Standardizacija: ocena 0
Utemeljitev ocene: ni podatka.
7.2.4 Norme: ocena 0
Utemeljitev ocene: ni podatka.
7.2.5 Zanesljivost: ocena 1
Utemeljitev ocene: v priročniku najdemo podatek o koeficientih zanesljivosti za WB-I in WAIS, ter podatek o
retestni zanesljivosti za WB-I. Ni podatka o zanesljivosti WB-II.
7.2.6 Konstruktna veljavnost: ocena 2
Utemeljitev ocene: v priročniku so informacije o faktorski analizi in korelacijskih analizah. Predstavljene so
ugotovitve drugih raziskovalcev glede splošnega faktorja. Najdemo podatke o faktorski nasičenosti podtestov v
odvisnosti od starosti. V prilogi je tabela s korelacijskimi analizami med podtesti in med posameznim podtestom
in celotnim testom. Zapisano je, da je bilo opravljenih veliko faktorskih analiz drugih raziskovalcev, kar bi lahko
bilo predstavljeno tudi v priročniku. Pomanjkljivost vidim v tem, da so navedeni podatki korelacijskih analiza za
starejšo različico testa (WB-I) in ne za WB-II.
7.2.7 Kriterijska veljavnost: ocena: 0
Utemeljitev ocene: ni podatka.
7.2.8 Računalniško generirana poročila: ocena n/a
Utemeljitev ocene: /
7.2.9 Splošna ocena ustreznosti dokumentacije, ki je dostopna uporabniku (uporabniškega in tehničnega
priročnika, dodanih norm itd.): ocena 1
Utemeljitev ocene: edina ustrezna podatka, ki ju najdemo v dokumentaciji, sta teoretična utemeljitev in podatki
preverjanja konstruktne veljavnosti. Manjkajo podatki o normah, standardizaciji in razvoju testa. Informacije o
zanesljivosti so pomanjkljive.
7.3 Kakovost navodil za uporabnika
7.3.1 Za administriranje testa: ocena 4
Utemeljitev ocene: v priročniku so podana natančna navodila za administriranje posamezne naloge. Navedena
so tudi navodila kako se odzvati ob določenih težavah, ki se lahko pojavijo tekom testiranja.
7.3.2 Za vrednotenje odgovorov: ocena 4
Utemeljitev ocene: v priročniku najdemo jasna navodila glede vrednotenja posameznih nalog. Navedeni so
primeri rešitev, ki ustrezajo določenemu številu točk.
7.3.3 Za primerjavo z normami: ocena 0
Utemeljitev ocene: ni podatka.
7.3.4 Za interpretacijo in poročanje: ocena 2
Utemeljitev ocene: v priročniku najdemo ustrezne podatke o načinih interpretiranja dosežkov na celotnem testu
in na posameznih podtestih. Opisna so zgolj priporočila in okvirni postopek interpretiranja, podanih je nekaj
primerov. Poudarjena je previdnost pri interpretaciji dosežkov. V priročniku je zapisano, da ni dovolj informacij
o strukturiranju diagnostičnih sodb, da bi lahko bile izčrpno opisane.
7.3.5 Za dajanje povratne informacije in poročanje uporabniku: ocena 0
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Utemeljitev ocene: ni podatka.
7.3.6 Za zagotavljanje dobrega ravnanja glede pristranskosti: ocena 0
Utemeljitev ocene: ni podatka.
7.3.7 Omejenost uporabe: ocena 1
Utemeljitev ocene: navedeno je katere podteste lahko uporabimo v primerih omejitev pri posamezniku (paraliza,
gluhota, slepota, nepismenost). Ne najdemo nobenih drugih informacij o omejenosti uporabe, napisano je, da se
test uporablja za otroke in odrasle, brez da bi bil naveden starostni razpon.
7.3.8 Software in tehnična podpora: ocena n/a
Utemeljitev ocene: /
7.3.9 Reference in podporna gradiva: ocena 3
Utemeljitev ocene: v priročniku so omenjene relevantne raziskave, ki se nanašajo na merjene konstrukte.
Podane so tudi informacije o faktorskih analizah podtestov, ki so jih izvedli drugi raziskovalci.
7.3.10 Splošna ocena kakovosti navodil za uporabo: ocena 2
Utemeljitev ocene: kakovost navodil za uporabo je primerna. Najbolj kakovostno so opisana navodila za
administriranje in vrednotenje, nekoliko manj navodila za samo interpretacijo dobljenih dosežkov. Manjka
informacija o podajanju povratnih informacij, slabše je opredeljena omejenost uporabe, manjka tudi informacija
relevantna za zagotavljanje dobrega ravnanja glede pristranskosti.
7.4 Splošna primernost dokumentacije:
ocena 1
Utemeljitev ocene: dokumentacija sicer vsebuje nekaj bistvenih in koristnih informacij za uporabnika testa,
vendar je precej informacij pomanjkljivih ali neobstoječih, kar zmanjšuje splošno primernost priložene
dokumentacije.
8. Kvaliteta testnih gradiv n/a
9. Norme
9.3 Skupna ustreznost:
ocena 1
Utemeljitev ocene: norme navedene v testnem priročniku ustrezajo prvi različici testa (WB-I), s starostnim
razponom od 7 do 59 let. Ustrezni podatki za WB-II ne obstajajo ali pa niso bili dosegljivi ob pripravi slovenske
priredbe. Test nima pripadajočih slovenskih norm. Podatki so zelo pomanjkljivi. Originalne norme so iz 80. let.
10. Zanesljivost
10.1 Podatki o zanesljivosti: notranja konsistentnost in retestna zanesljivost za količnik splošne inteligentnosti
(C IQ) na WB-I ter standardne napake izravnanih podtestnih ocen.
10.2 Notranja konsistentnost
10.2.1 Velikost vzorca: ocena 0
Utemeljitev ocene: ni podatka.
10.2.2 Vrsta koeficientov v poročilu: ni točno opredeljeno, piše zgolj koeficienti zanesljivosti, predvidevam da
gre za koeficient alfa.
10.2.3 Višina koeficientov: ocena 4 (navesti tudi število lestvic z določeno višino koeficientov)
Utemeljitev ocene: koeficienti zanesljivosti za C IQ na WB-I in WAIS se gibajo med 0,90 in 0,97.
10.2.4 Ali so koeficienti zanesljivosti podani na vzorcih, ki ustrezajo nameravanim uporabnikom? Koeficienti
zanesljivosti so bili opredeljeni na vzorcih, ki: ni podatka.
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10.3 Retestna zanesljivost
10.3.1 Velikost vzorca: ocena 0
Utemeljitev ocene: ni podatka.
10.3.2 Velikost koeficientov: ocena 0 (navesti tudi število lestvic z določeno višino koeficientov)
Utemeljitev ocene: koeficient retestne zanesljivosti za C IQ na WB-I znaša + - 5 do 8 točk. Ni podatka o višini
koeficientov.
10.3.3 Podatki o test-retestnem intervalu: 2-12 tednov.
10.3.4 Ali so koeficienti zanesljivosti podani na vzorcih, ki ustrezajo nameravanim uporabnikom? Koeficienti
zanesljivosti so bili opredeljeni na vzorcih, ki: ni podatka.
10.8 Skupna ocena ustreznosti zanesljivosti:
ocena 1
Utemeljitev ocene: podatki o notranji in retestni zanesljivosti so zelo pomanjkljivi in na podlagi njih ni možno
govoriti o ustrezni zanesljivosti, kljub relativno visokem koeficientu notranje zanesljivosti.
11. Veljavnost
11.1 Konstruktna veljavnost
11.1.1 Uporabljena metoda: eksploratorna faktorska analiza, korelacija med podtesti in med posameznim
podtestom ter celotnim testom, korelacija posameznih faktorjev z drugimi instrumenti, ki merijo inteligentnost.
11.1.2 Ali rezultati (ekploratorne ali konfirmatorne) faktorske analize podpirajo strukturo testa: ocena 4
Utemeljitev ocene: faktorska analiza podpira strukturo testa, in sicer večji del analiz je odkril 4 osnovne faktorje:
splošni, verbalni, neverbalni in spominski faktor. Posamezne analize odkrivajo še numerični faktor, mehanični
faktor in faktor relevantnosti.
11.1.3 Ali postavke ustrezno korelirajo s skorom na podlestvici in lestvici: ocena 3
Utemeljitev ocene: korelacije posameznih podtestov s celotnim testov so srednje visoke, razen pri podtestu
sestavljanje predmetov (r = 0,41), razvrščanju slik (r = 0,51) in pomnjenju (r = 0,51).
11.1.4 Ali je faktorska struktura invariantna preko skupin in/ali je test nepristranski (DIF): ocena 0
Utemeljitev ocene: ni podatka.
11.1.5 Ali so razlike med skupinami, kot je bilo pričakovano: ocena 0
Utemeljitev ocene: ni podatka.
11.1.6 Korelacije (mediana in razpon) med testom in drugimi testi, ki merijo podobne konstrukte: ocena 3
Utemeljitev ocene: višine korelacij z drugimi testi so visoke, nekoliko nižje korelira besedna lestvica z IQ na
Ravenovih progresivnih matricah:
C IQ na WB-I korelira z IQ na 15 drugih testih inteligentnosti, s povprečnim r = 0,75;
C IQ na WAIS korelira z IQ na Ravenovih progresivnih matricah (r = 0,72);
C IQ na WB-I korelira z IQ na Stanford-Binetu (r = 0,82, starost od 14 do 16 let);
B IQ na WB-I korelira s socialno starostjo na Vinelandski lestvici socialne zrelosti (r = 0,93);
N IQ na WAIS korelira z IQ na Ravenovih progresivnih matricah (r = 0,70);
B IQ na WAIS korelira z IQ na Ravenovih progresivnih matricah (r = 0,58).
11.1.7 Ali korelacije z drugimi instrumenti kažejo na dobro diskriminantno veljavnost (glede na konstrukte, ki
naj bi jih test ne meril): ocena 0
Utemeljitev ocene: ni podatka.
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11.1.8 Če je bila uporabljena metoda MTMM, ali rezultati podpirajo konstruktno veljavnost testa (ali res meri,
kar naj bi meril, in ne nečesa drugega): ocena n/a
Utemeljitev ocene:
11.1.9 Drugo, npr. IRT metodologija, kvazi-ekperimentalni načrti (opišite): ocena n/a
Utemeljitev ocene:
11.1.10 Velikost vzorcev: ocena 3
Utemeljitev ocene:
interkorelacije podtestov (starost: 20-30): N = 355;
interkorelacije podtestov (starost: 35 – 49): N = 235;
korelacije podtestov s celotno lestvico (starost: 20 – 34): N = 355;
korelacije podtestov s celotno lestvico (starost: 35 – 49): N = 235.
11.1.11 Kvaliteta kriterijskih instrumentov ali drugih pokazateljev: ocena 0
Utemeljitev ocene: ni podatka.
11.1.12 Starost študij veljavnosti: približno 40 let.
11.1.13 Splošna ocena konstruktne veljavnosti: ocena 2
Utemeljitev ocene: faktorska analiza podpira strukturo testa. Raziskave kažejo na dobro konvergentno
veljavnost, ni podatkov o diskriminantni veljavnosti. Veliko pomanjkljivost predstavlja starost študij.
11.2 Kriterijska veljavnost/
11.3 Splošna ocena veljavnosti:
ocena 1
Utemeljitev ocene: faktorska analiza podpira strukturo testa, raziskave kažejo na dobro konvergentno
veljavnost. Veliko podatkov glede veljavnosti je manjkajočih. V priročniku ni raziskav o kriterijski veljavnosti, prav
tako ni jasno ali je faktorska struktura invariantna preko skupin. Manjkajoči so tudi podatki o diskriminantni
veljavnosti. Veliko pomanjkljivost predstavlja tudi starost študij.
12. Kakovost računalniško generiranih poročil /
13. Končna evalvacija testa
Test odlikuje dobra teoretska utemeljitev, ki je predstavljena v priročniku. Kot pozitivno lastnost velja izpostaviti
tudi precej natančne podatke glede konstruktne veljavnosti v primerjavi z drugimi psihometričnimi
informacijami, ki so večinoma manjkajoče. Glavna pomanjkljivost je zastarelost testa. Večina podatkov se nanaša
na prvo različico (WB-I). Avtor ne vidi problema v tem, saj sta obliki zelo podobni. Test je v vseh pogledih zastarel
in kot tak manj primeren za uporabo v današnjem času. Uporabniki v Sloveniji se zanašajo zgolj na podatke o
normah in mejnih vrednostih pridobljenih iz vzorcev tujih raziskav. Podatki o psihometričnih značilnostih so
pomanjkljivi. Priročnik je preveden v slovenščino, kjer je opozorjeno, da določeni podatki za WB-II niso bili
dosegljivi ob pripravi slovenske priredbe ali pa celo ne obstajajo.
Priporočila
Glede na neustrezno skupno oceno norm, zanesljivosti in veljavnosti test ni primeren za uporabo v praksi. Test
nima pripadajočih slovenskih norm in je zastarel. Priporočamo uporabo novejših različic Wechslerjevih lestvic
inteligentnosti, pri nas je prirejen WAIS.

Wechslerjeva lestvica inteligentnosti za otroke – 3. izdaja
1. Osnovni podatki o testu
Ime instrumenta: Wechslerjeva lestvica inteligentnosti za otroke - 3. izdaja.
Kratko ime: WISC-III SI.
Izvirno ime testa: Wechsler Intelligence Scales for Children – Third Edition.
Avtorji izvirnega testa: David Wechsler.
Avtorji lokalne priredbe: Dušica Boben in sodelavci.
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Lokalni založnik/distributer testa: Center za psihodiagnostična sredstva, d. o. o.
Izdajatelj izvirnega testa: The psychological corporation, Harcourt Brace & Company, Publishers.
Leto publikacije ocenjene izdaje/revizije: 2001.
Leto priredbe za lokalno uporabo: 2001.
Leto izdaje izvirne različice: 1991.
DEL 1: OPIS INSTRUMENTA
2. Splošni opis instrumenta
Wechslerjev test inteligentnosti za otroke je osnovan za individualno ocenjevanje intelektualnih sposobnosti
otrok in mladostnikov, starih od 6,7 do 16,6 let. Sestavlja ga 13 podtestov: dopolnjevanje slik, poučenost,
šifriranje, podobnosti, razvrščanje slik, računanje, sestavljanje kock, besednjak, sestavljanje predmetov,
razumevanje, iskanje simbolov, ponavljanje številk in labirinti. Glede na rezultate podtestov dobimo 3 sestavljene
rezultate/količnike inteligentnosti: Besedni količnik, Nebesedni količnik in Celoten količnik. Podtesta labirinti in
ponavljanje številk sta dodana in nista potrebna za oceno količnika inteligentnosti. Na njuni osnovi pridobimo
dodatne informacije o otrokovih sposobnostih. Dodatno je možno izračunati štiri faktorsko osnovane indekse:
Besedno razumevanje, Zaznavna organizacija, Neodvrnljivost pozornosti in Hitrost obdelave. S testom dobimo
celovito informacijo o posameznikovih intelektualnih sposobnostih, kar lahko služi psihodiagnostičnemu in
psihoprognostičnemu namenu. Avtor navaja, da je primeren za psihološko ocenjevanje pri načrtovanju
izobraževanja, za svetovanje, usmerjanje odločitev glede razvrščanja, prepoznavanje nenavadnih kognitivnih
profilov, povezanih z izjemno sposobnostjo ali učnimi težavami pri šolarjih, za klinično in nevropsihološko
ocenjevanje ter raziskovanje. Z interpretiranjem posameznih podlestvic, dobimo tudi informacijo o
posameznikovih specifičnih potencialih. V tretji izdaji so bile prenovljene norme, ohranjeni sta bili osnovna
struktura in vsebina, okrepljena je bila faktorska struktura in izboljšane so bile vsebine podtestov, izvedbe in
pravila točkovanja. Test je bil leta 2001 preveden in prirejen za uporabo v Sloveniji. Za priredbo je bila izbrana
britanska verzija, ki je bolj sorodna evropski kulturi, kot ameriška verzija. Avtorji so morali pri priredbi slediti
točno določenim metodološkim korakom.
3. Klasifikacija
3.1 Vsebinsko področje: verbalne in neverbalne intelektualne sposobnosti.
3.2 Namen uporabe: psihološko ocenjevanje pri načrtovanju izobraževanja, za svetovanje, usmerjanje odločitev
glede razvrščanja, prepoznavanje nenavadnih kognitivnih profilov, povezanih z izjemno sposobnostjo ali učnimi
težavami pri šolarjih, za klinično in nevropsihološko ocenjevanje ter raziskovanje.
3.3 Opis populacije, ki ji je test namenjen: otrokom in mladostnikom, od 6,7 do 16,6 let.
3.4 Število lestvic in kratek opis spremenljivk, ki jih meri instrument: sestavljajo ga besedni in nebesedni
podtesti:
besedni: poučenost, podobnosti, računanje, besednjak, razumevanje, ponavljanje številk;
nebesedni: dopolnjevanje slik, šifriranje, razvrščanje slik, sestavljanje kock, sestavljanje predmetov,
iskanje simbolov, labirinti.
Na osnovi tega lahko izračunamo tudi štiri faktorsko osnovane indeksne rezultate:
besedno razumevanje (poučenost, podobnost, besednjak, razumevanje);
zaznavna organizacija (dopolnjevanje slik, razvrščanje slik, sestavljanje kock, sestavljanje predmetov);
neodvrnljivost pozornosti (računanje, ponavljanje številk);
hitrost obdelave (šifriranje, iskanje simbolov).
3.5 Način odgovarjanja: intervju.
3.6 Zahteve za testiranca:
ročne sposobnosti: podane potrebne informacije;
ročnost: ni relevantno;
vid: podane potrebne informacije;
sluh: podane potrebne informacije;
zahteve jezikovnega testa (razumevanje in govorjenje): ni informacij;
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branje: podane potrebne informacije;
pisanje: podane potrebne informacije.

3.7 Oblika postavk: odprta.
3.8 Ipsativnost: n/a
3.9 Skupno število testnih postavk in število postavk na posameznem podtestu/lestvici:
besedna lestvica: poučenost (30), podobnosti (19), računanje (24), besednjak (30), razumevanje (18), ponavljanje
številk (15); nebesedna lestvica: dopolnjevanje slik (30), šifriranje – A (59), šifriranje – B (119), razvrščanje slik
(14), sestavljanje kock (12), sestavljanje predmetov (5), iskanje simbolov – A (45), iskanje simbolov – B (45),
labirinti (10).
3.10 Predvideni način uporabe: voden način.
3.11 Način administriranja testa: interaktivna individualna administracija.
3.12 Čas, potreben za administriranje instrumenta: čas administracije običajnega obsega (10 podtestov) je
približno od 50 do 70 minut. Nadaljnja izvedba dveh dopolnilnih podtestov in enega izbirnega traja nadaljnjih od
10 do 15 minut. Čas vrednotenja je odvisen od izkušenosti psihologa in namena testiranja.
3.13 Različne oblike instrumenta: /
4. Merjenje in vrednotenje
4.1 Vrednotenje testa: ročno vrednotenje.
4.2 Surovi skori: pri vsaki nalogi obkrožiš ustrezno število točk, seštevek obkroženih rezultatov predstavlja surove
točke podtesta. Na list za odgovore vpišemo število točk na ustrezno mesto. V priročniku so nadaljnja navodila
za izračun izravnanih točk, določanj točk IQ in indeksnih točk.
4.3 Lestvice: IQ-točke, percentilni rangi.
4.4 Transformacija surovih skorov v standardne skore: normalizirana (percentilni) in ne-normalizirana (IQ).
5. Računalniško generirana poročila n/a
6. Preskrba in stroški
6.1. Dokumentacija v testnem paketu: priročnik, testni material, kartice z računskimi nalogami, list za odgovore,
testni zvezek Labirint, testni zvezek Iskanje simbolov.
6.2 Metoda objave dokumentacije: papir.
6.3.1 Začetni stroški nakupa testa:
začetni komplet v kovčku = 838,48€;
začetni komplet v platneni torbi = 808, 48€.
6.3.2 Nadaljnji stroški uporabe testa:
list za odgovore = 2,54€;
testni zvezek labirint = 3,03€;
testni zvezek iskanje simbolov = 1,45€.
6.4.2–6.5 Drugi stroški: strokovno usposabljanje = 292,80€.
6.6 Kvalifikacija, zahtevana s strani dobavitelja testa: univerzitetni diplomirani psiholog (predbolonjska stopnja)
ali magister psihologije (bolonjska stopnja), z opravljenim dodatnim usposabljanjem (kategorija C).
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6.7 Poklicna kvalifikacija, zahtevana za uporabo instrumenta: univerzitetni diplomirani psiholog
(predobolonjska stopnja) ali magister psihologije (bolonjska stopnja).
DEL 2: EVALVACIJA INSTRUMENTA PO MODELU EFPE ZA PREGLED PSIHOLOŠKIH TESTOV
7. Kvaliteta utemeljitve potrebe po testu, predstavitve testa in podanih informacij
7.1 Kakovost utemeljitev
7.1.1 Teoretična utemeljitev merjenih konstruktov: ocena 3
Utemeljitev ocene: na splošno je merjen konstrukt teoretično utemeljen v svetu psihologije. V priročniku
teoretična utemeljitev ni obširno predstavljena.
7.1.2 Opis razvoja (in/ali prevoda ali priredbe) instrumenta: ocena 4
Utemeljitev ocene: razvoj in priredba sta natančno opisani. Pri tretji izdaji testa gre za prenovo prejšnje verzije
(WISC). Ob vsakem podtestu so opisane spremembe v primerjavi s prejšnjimi različicami Wechslerjevih testov
inteligentnosti za otroke. Slovenska priredba temelji na britanski različici. Opisani so razvoji v ZDA, Združenem
kraljestvu in v Sloveniji.
7.1.3 Temeljitost analize postavk in modela analize postavk: ocena 3
Utemeljitev ocene: narejena je bila analiza težavnosti in zanesljivosti postavk glede na starostne razrede.
Opisane so spremembe, ki so bile pri nalogah potrebne, za zagotavljanje ustreznosti priredbe.
7.1.4 Predstavitev vsebinske veljavnosti: ocena 3
Utemeljitev ocene: vsebinska veljavnost je predstavljena preko analize posameznih nalog in opisa sprememb pri
posameznih podtestih.
7.1.5 Povzetek relevantnih raziskav: ocena 3
Utemeljitev ocene: povzetih je nekaj relevantnih raziskav.
7.1.6 Splošna ocena kakovosti utemeljitve osnov testa: ocena 3
Utemeljitev ocene: osnove testa so dobro utemeljene. V priročniku najdemo natančne informacije glede razvoja
in priredbe testa. Opisane so spremembe prejšnje različice testa (WISC) in katerim ciljem so pri tem sledili.
Najdemo podatke o primerjalnih raziskavah.
7.2 Ustreznost dokumentacije za uporabnika (uporabniškega in tehničnega priročnika, dodanih norm itd.)
7.2.1 Utemeljitev potrebe po testu in njegovih temeljev (logičen in jasen opis, kaj test meri in zakaj je bil
konstruiran tako, kot je bil): ocena 4
Utemeljitev ocene: utemeljeno je zakaj je bila potrebna nova verzija testa, kaj test meri in njegova sestava.
7.2.2.1 Razvoj testa: ocena 3
Utemeljitev ocene: opisano je kakšne so spremembe glede na prejšnjo različico testa (WISC). Opisan je razvoj v
ZDA, Združenem kraljestvu in v Sloveniji.
7.2.2.2 Razvoj testa skozi prevod/priredbo: ocena 2
Utemeljitev ocene: opisano je kakšne prilagoditve so bile potrebne zaradi kulturnih in jezikovnih razlik
(prevajanje določenih besed/besednih zvez iz angleščine v slovenščino). Drugih podrobnih opisov ni v priročniku
(kako je prevajanje potekalo, koliko neodvisnih prevodov je bilo narejenih).
7.2.3 Standardizacija: ocena 4
Utemeljitev ocene: opisana sta vzorec in postopek vzorčenja pri slovenski standardizaciji. Navedeno je kako so
bile naloge pripravljene, kako je potekalo zbiranje podatkov in točkovanje ter analiza nalog. Slovenska
standardizacija je potekala na podlagi britanske različice, ki se bolj sklada z evropskim okoljem kot z ameriškim.
Opravljene so bile analize zanesljivosti in konstruktne veljavnosti.
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7.2.4 Norme: ocena 3
Utemeljitev ocene: uporabljen je bil en vzorec za analizo nalog in izračun norm, s čimer so se založniki originalne
različice v ZDA strinjali. Imeli so regijski način vzorčenja, za zagotovitev reprezentativnosti. V priročniku so vse
informacije glede vzorčenja in lastnosti vzorca. Ni podatka o reprezentativnosti vzorca za otroke, pri katerih
slovenščina ni materni oz. prvi jezik.
7.2.5 Zanesljivost: ocena 4
Utemeljitev ocene: v priročniku so podatki o notranji zanesljivosti na slovenskem vzorcu. Na ameriškem vzorcu
so ocene zanesljivosti pridobljene preko razpolovitvene metode. Na slovenskem vzorcu so prikazane tudi
standardne napake merjenja in intervali zaupanja. V priročniku je ravno tako predstavljena ameriška študija
stabilnosti v času in skladnosti med ocenjevalci.
7.2.6 Konstruktna veljavnost: ocena 3
Utemeljitev ocene: predstavljene so povezave s podobnimi instrumenti, študije razlikovanja med posebnimi
skupinami otrok ter faktorska analiza. Na slovenskem vzorcu je narejena zgolj faktorska analiza.
7.2.7 Kriterijska veljavnost: ocena 4
Utemeljitev ocene: predstavljeni so rezultati raziskav, ki podpirajo sočasno veljavnost in relevantne raziskave
glede napovedne veljavnosti (ameriške študije).
7.2.8 Računalniško generirana poročila: ocena n/a
Utemeljitev ocene:
7.2.9 Splošna ocena ustreznosti dokumentacije, ki je dostopna uporabniku (uporabniškega in tehničnega
priročnika, dodanih norm itd.): ocena 3
Utemeljitev ocene: dokumentacija, ki je dostopna uporabniku, je dobra. V priročniku najdemo relevantne
raziskave, ki podpirajo konstruktno in kriterijsko veljavnost testa. Želeli bi si več študij narejenih na slovenskem
vzorcu.
7.3 Kakovost navodil za uporabnika
7.3.1 Za administriranje testa: ocena 4
Utemeljitev ocene: navodila za administriranje posameznega podtesta so zelo natančna.
7.3.2 Za vrednotenje odgovorov: ocena 4
Utemeljitev ocene: navodila za vrednotenje odgovorov so kakovostna. Podani so primeri odgovorov in
pripadajoče število točk. V priročniku je tudi poglavje z napotki za posebno točkovanje. Natančna navodila glede
računanja skupnih izravnanih točk ter določanja IQ in indeksnih točk.
7.3.3 Za primerjavo z normami: ocena 4
Utemeljitev ocene: v priročniku so navodila za izračun starosti, kar je potrebno za primerjavo z normami oziroma
za pridobitev izravnanih točk.
7.3.4 Za interpretacijo in poročanje: ocena 3
Utemeljitev ocene: v priročniku so navedene mejne vrednosti za interpretacijo IQ točk. Navedeni sta
kvantitativna interpretacija točk IQ in indeksnih točk ter kvalitativna interpretacija IQ točk. Navedeno je tudi kako
interpretirati rezultate v kolikor pride do različnih težav pri reševanju, kako interpretirati razlike med rezultati na
podtestih in katere druge podatke je še potrebno upoštevati ob delanju končne interpretacije o testiranem
posamezniku. Ni podrobnih navodil glede poročanja o rezultatih.
7.3.5 Za dajanje povratne informacije in poročanje uporabniku: ocena 0
Utemeljitev ocene: ni informacij.
7.3.6 Za zagotavljanje dobrega ravnanja glede pristranskosti: ocena 2
Utemeljitev ocene: v ameriški in britanski vzorec so vključeni posamezniki različnih etničnih skupin. Barlettov
test homogenosti varianc je pokazal, da se starostne skupine ameriškega, britanskega in slovenskega vzorca med
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seboj ne razlikujejo pomembno. Ni navedenih študij, ki bi obravnave razlike med spoloma, prav tako niso opisane
morebitne pristranskosti glede ocenjevanja posameznikov, katerih slovenščina ni materni oziroma prvi jezik.
7.3.7 Omejenost uporabe: ocena 3
Utemeljitev ocene: v priročniku so navodila glede testiranja pri otrocih, ki imajo telesno okvaro. Drugih informacij
ni.
7.3.8 Software in tehnična podpora: ocena n/a
Utemeljitev ocene:
7.3.9 Reference in podporna gradiva: ocena 4
Utemeljitev ocene: v priročniku najdemo relevantna podporna gradiva. Znotraj poglavja o veljavnosti je
predstavljenih kar nekaj relevantnih raziskav, ki vključujejo tudi druge instrumente.
7.3.10 Splošna ocena kakovosti navodil za uporabo: ocena 3
Utemeljitev ocene: navodila za uporabo so ustrezna z nekaj pomanjkljivostmi. V priročniku so izčrpna navodila
glede administracije in vrednotenja. Lahko bi vseboval več informacij glede interpretacije in poročanja
uporabniku, hkrati je razumljivo zakaj ni obsežnih informacij, saj interpretacija zahteva izkušenega uporabnika,
ki ima opravljeno tudi dodatno usposabljanje. Nekoliko več raziskav bi lahko bilo predstavljenih glede
pristranskosti testa.
7.4 Splošna primernost dokumentacije:
ocena 3
Utemeljitev ocene: v celoti vzeto, je dostopna dokumentacija dobra. Teoretična utemeljitev inteligentnosti ima
že dolgo zgodovino. Jasno je kaj test meri in zakaj ima takšno konstrukcijo. V priročniku so informacije o
izboljšavah glede na prejšnjo različico testa. Kakovost navodil za uporabo je ustrezna, osnove testa so dobro
utemeljene.
8. Kvaliteta testnih gradiv n/a
9. Norme
9.1 Interpretacija glede na norme
9.1.1 Ustreznost za lokalno uporabo: ocena 4
Utemeljitev ocene (v tem poglavju poleg ocene izpišite tudi opis ocene): lokalni vzorec in mednarodna vzorca,
ki izhajajo iz dobro definirane populacije, relevantne za nameravano uporabo.
9.1.2 Ustreznost za nameravano uporabo: ocena 4
Utemeljitev ocene: ustrezen razpon normiranih tabel.
9.1.3 Velikost vzorcev pri klasičnem normiranju: ocena 4
Utemeljitev ocene:
slovenski validacijski vzorec: n = 1080;
britanski standardizacijski vzorec: n = 824;
ameriški standardizacijski vzorec: n = 2200.
9.1.4 Velikost vzorcev pri zveznem normiranju: ocena 3
Utemeljitev ocene: zvezno normiranje glede na starostne skupine (slovenski validacijski vzorec): velikost 10
vzorcev med 60 in 128.
9.1.5 Postopki vzorčenja: metoda startificiranega naključnega vzorčenja, kombiniranega s sistematičnim
izborom.
9.1.6 Reprezentativnost normativnega vzorca (vzorcev): ocena 3
Utemeljitev ocene: tabela ekvivalentov vsot IQ-točk in izravnanih točk je izračunana na združenem britanskem
in slovenskem vzorcu, saj ni bilo dokazanih statistično pomembnih razlik med starostnimi skupinami. V vzorec so
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proporcionalno zajeti posamezniki iz vseh slovenskih regij. Ni bilo zbranih podatkov o stopnji izobrazbe staršev
in nacionalnost. Normativni vzorec ne vključuje otrok manjšin.
9.1.7 Kvaliteta informacij o učinkih spola, starosti, razlikah med splošno populacijo in manjšino oz. ranljivo
skupino ipd.: ocena 0
Utemeljitev ocene: ni podatka.
9.1.8 Kako stare so normativne študije: ocena 1
Utemeljitev ocene: slovenske študije so iz leta 2001.
9.3 Skupna ustreznost:
ocena 2
Utemeljitev ocene: vzorci na katerih so bile norme izračunane so ustrezno veliki in reprezentativni. Slovenske
norme so sklade z ameriškimi in britanskimi. Zaradi tega so, za izračun IQ-točk in izravnanih točk, združili britanski
in slovenski vzorec. Pomanjkljivost predstavlja dejstvo, da v Sloveniji test ni bil preverjen pri otrocih, katerih
slovenščina ni materni jezik. Slabša skupna ustreznost je tudi posledica starosti normativnih študij, saj je bilo v
različnih raziskavah dokazano, da je pri testih inteligentnosti pomembno ažurno posodabljanje norm, slovenske
študije pa so stare 19 let.
10. Zanesljivost
10.1 Podatki o zanesljivosti: koeficienti zanesljivosti za različne starosti in podteste/lestvice, standardne napake
merjenja in interval zaupanja podtestnih izravnanih točk, IQ-točk in indeksnih točk glede na starost.
10.2 Notranja konsistentnost
10.2.1 Velikost vzorca: ocena 3
Utemeljitev ocene: ena slovenska študija, z velikim vzorcem (N = 1080).
10.2.2 Vrsta koeficientov v poročilu: na slovenskem vzorcu so bile izračunane vrednosti Cronbachovega
koeficienta alfa, na ameriškem vzorcu pa so bili uporabljeni razpolovitveni koeficienti.
10.2.3 Višina koeficientov: ocena 3 (navesti tudi število lestvic z določeno višino koeficientov)
Utemeljitev ocene: vrednosti so bile izračunane za posamezne starostne skupine (slovenski podatki):
besedni IQ: α = 0,90 – 0,94;
nebesedni IQ: α = 0,88 – 0,91;
celotni IQ: α = 0, 88 – 0,92;
besedno razumevanje: α = 0,86 – 0,91;
zaznavna organizacija: α = 0,83 – 0,86;
neodvrnljiva pozornost: α = 0,77 – 0,91;
hitrost obdelave: α = 0,77 – 0,89.
10.2.4 Ali so koeficienti zanesljivosti podani na vzorcih, ki ustrezajo nameravanim uporabnikom? Koeficienti
zanesljivosti so bili opredeljeni na vzorcih, ki: ustrezajo nameravanim uporabnikom.
10.3 Retestna zanesljivost (ameriški podatki)
10.3.1 Velikost vzorca: ocena 3
Utemeljitev ocene: N = 353, vzorec je bil izbran iz šestih starostnih skupin (6, 7, 10, 11 in 14 letniki).
10.3.2 Velikost koeficientov: ocena 4 (navesti tudi število lestvic z določeno višino koeficientov)
Utemeljitev ocene: povprečja za vse starosti:
besedni IQ: r = 0,94;
nebesedni IQ: r = 0,87;
celotni IQ: r = 0,94;
besedno razumevanje: r = 0,93;
zaznavna organizacija: r = 0,87;
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neodvrnljiva pozornost: r = 0,82;
hitrost obdelave: r = 0,84.

10.3.3 Podatki o test-retestnem intervalu: od 12 do 63 dni, z mediano 23 dni.
10.3.4 Ali so koeficienti zanesljivosti podani na vzorcih, ki ustrezajo nameravanim uporabnikom? Koeficienti
zanesljivosti so bili opredeljeni na vzorcih, ki: ustrezajo nameravanim uporabnikom. Vzorec je bil enakomerno
razdeljen po spolu in je vključeval otroke različnih etničnih skupin.
10.6 Ujemanje ocenjevalcev (ameriški podatki)
10.6.1 Velikost vzorca: ocena 1
Utemeljitev ocene: štirje ocenjevalci.
10.6.2 Vrsta koeficientov v poročilu: interklasna korelacija.
10.6.3 Velikost koeficientov: ocena 4 (navesti tudi število lestvic z določeno višino koeficientov)
Utemeljitev ocene: zaradi preprečitve učinka umetno zvišane korelacije, so bile v analizo vključene samo tiste
postavke, ki so se jih lotili otroci v vsaki starostni skupini. Vrednosti so bile izračunane samo za podteste, ki
zahtevajo več presoje in je zato lahko napaka ocenjevanja pogostejša. Vrednosti koeficientov:
podobnosti: ICC = 0,94;
besednjak: ICC = 0,92;
razumevanje: ICC = 0,90;
labirinti: ICC = 0,92.
10.7 Druge metode ocene zanesljivosti /
10.8 Skupna ocena ustreznosti zanesljivosti:
ocena 3
Utemeljitev ocene: na slovenskih podatkih je bila preverjena zgolj notranja zanesljivost za posamezne podteste
in lestvice, s Cronbachovim koeficientom alfa. Vrednosti koeficienta alfa se gibljejo med 0,77 in 0,94, kar odraža
srednje visoko zanesljivost in je pričakovana pri testih inteligentnosti. Študija je bila narejena na ustrezno velikem
vzorcu (N=1080). Imamo podatke o standardni napaki ocenjevanja in intervalu zaupanja. Druge vrste zanesljivosti
so prikazane na ameriških podatkih, in sicer stabilnost v času ter ujemanje ocenjevalcev. Vrednosti koeficienta
stabilnosti v času so visoke, vzorec je primeren. Ujemanje ocenjevalec je izračunano na podlagi zelo majhnega
vzorca, zato težko govorimo o ustreznosti, kljub temu da se je pokazala visoka skladnost med ocenjevalci.
Koristno bi bilo preveriti zanesljivost slovenske različice še preko drugih mer.
11. Veljavnost
11.1 Konstruktna veljavnost
11.1.1 Uporabljena metoda: faktorska analiza (slovenski podatki), razlike med normativno skupino in posebnimi
skupinami, korelacije z drugimi instrumenti.
11.1.2 Ali rezultati (ekploratorne ali konfirmatorne) faktorske analize podpirajo strukturo testa: ocena 4
Utemeljitev ocene:
eksploratorna:
rezultati potrjujejo prisotnost g-faktorja in upravičujejo uporabo točk IQ celotne lestvice pri
interpretaciji testnih rezultatov;
Cattellov grafični test prelomov pokazal prisotnost štirih ali petih faktorjev;
rezultati potrjujejo dva glavna faktorja in dva manjša dopolnilna faktorja; besedno razumevanje in
zaznavna organizacija pojasnita približno 45% variance v končnih rezultatih (ameriška in slovenska
študija);
metoda največje verjetnosti s ponavljanjem ocenjevanja komunalitete z varimaks rotacijo: rezultati
ameriške in slovenske študije so popolnoma enotni preko skupin, kar upravičuje uporabo besednega IQ
in nebesednega IQ;
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edine nedoslednosti so se pokazale pri štirifaktorskih rešitvah pri najmlajši starostni skupini (ameriški
vzorec): rezultati kažejo, da se podtesti razvrščanje slik, iskanje simbolov in labirinti razcepijo v dva ali
več faktorjev, čeprav obdržijo obtežitve okoli 0,30 ali več s ciljnimi faktorji. Na slovenskem vzorcu se te
razlike niso pokazale.

Konfirmatorna:
rezultati dobljeni na podlagi ameriškega standardizacijskega vzorca in slovenskega validacijskega vzorca,
kažejo dobro prileganje štirifaktorskega modela za celotni vzorec in posamezne podvzorce starostnih
skupin; v ameriškem vzorcu so občasno opažena zelo majhna izboljšanja pri petfaktorskem modelu, med
tem ko je v slovenskih podatkih štirifaktorski model formalno in vsebinsko konkurenčen
petfaktorskemu;
analize faktorske strukture pri drugih skupinah (klinična skupina, skupina visoko inteligentnih in skupina
manj inteligentnih posameznikov) se najbolj prilegajo štirifaktorskemu modelu.
11.1.3 Ali postavke ustrezno korelirajo s skorom na podlestvici in lestvici: ocena 0
Utemeljitev ocene: ni podatka.
11.1.4 Ali je faktorska struktura invariantna preko skupin in/ali je test nepristranski (DIF): ocena 3
Utemeljitev ocene: rezultati ameriške, britanske in slovenske raziskave kažejo na visoko skladnost. Ni bilo
preverjenih razlik me različnimi etničnimi skupinami. Vsebinski strukturi, dobljeni na ameriškem in slovenskem
vzorcu, se skoraj popolnoma ujemata. Drugih raziskav ni v priročniku.
11.1.5 Ali so razlike med skupinami, kot je bilo pričakovano: ocena 3
Utemeljitev ocene:
nadarjeni otroci (N = 38): povprečni celotni IQ okoli 129 točk, povprečni besedni IQ je približno 128 točk
in povprečni nebesedni IQ je okoli 125 točk, kar je pričakovano za vzorec nadarjenih. Pet otrok je imelo
Celotni IQ manjši od 120. Najnižje točke in največja variabilnost so se pokazali na letvici hitrost obdelave;
otroci z zmernimi in hudimi učnimi težavami (N = 43): povprečni besedni, nebesedni in celotni IQ so bili
približno 59, 59 in 56 točk. Kot pričakovano je bilo malo variabilnosti v njihovih rezultatih. Najvišje
povprečne točke so imeli na lestvici Hitrost obdelave, saj podtesta šifriranje in iskanje simbolov nista
tako visoko povezana s splošno intelektualno sposobnostjo kot večina drugih podtestov;
študija otrok s posebnimi učnimi težavami (N = 65): pričakovano je povprečni besedni IQ malce manjši
kot nebesedni IQ. Nizke indeksne točke pri indeksig neodvrnljivost pozornosti in hitrost obdelave.
11.1.6 Korelacije (mediana in razpon) med testom in drugimi testi, ki merijo podobne konstrukte: ocena 4
Utemeljitev ocene:
Iz interkorelacijske matrike podtestov in lestvic je razvidno, da besedni podtesti na splošno višje
korelirajo med sabo kot z nebesednimi testi, enako višje med sabo korelirajo nebesedni testi, kot z
besednimi testi.
Relativno visoke korelacije med podtesti WISC-III in WISC-R (r = 0,42-0,90). Visoke korelacije med
Besednimi IQ-točkami (r = 0,90) in med IQ-točkami Celotne lestvice (r = 0,89). Korelacija med
Nebesednimi IQ-točkami je nekoliko nižja (r = 0,81), vseeno pa pomembna. Podatki kažejo, da testa
merita iste konstrukte.
Visoke korelacije med WISC-III in WAIS-R: besedni IQ (r = 0,90), nebesedni IQ (r = 0,80), celotni IQ (r =
0,86).
Visoke korelacije med WISC-III in WPPSI-R: besedni IQ (r = 0,85), nebesedni IQ (r = 0,73), Celotni IQ (r =
0,85).
Korelacija s Testom različnih sposobnosti (Differential ability scales [DAS]): visoke korelacije med
Celotnim IQ in Splošno pojmovno sposobnostjo (r = 0,92), med besednim IQ in besedno sposobnostjo
(r = 0,87), med nebesednim IQ in nebesedno sposobnostjo (r = 0,78) in med nebesedno sposobnostjo in
prostorsko sposobnostjo (r = 0,82). Indeks hitrosti obdelave na WISC-III visoko korelira s podtestom
hitrost obdelave informacij na DAS (r = 0,67).
11.1.7 Ali korelacije z drugimi instrumenti kažejo na dobro diskriminantno veljavnost (glede na konstrukte, ki
naj bi jih test ne meril): ocena 2
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Utemeljitev ocene: avtorji so v priročniku navedli, da diskriminantno veljavnost dokazujejo nizke korelacije med
besednimi in nebesednimi testi. Prikazana je z nižjimi korelacijami med besednimi in nebesednimi podtesti.
Drugih podatkov o diskriminantni veljavnosti ni.
11.1.8 Če je bila uporabljena metoda MTMM, ali rezultati podpirajo konstruktno veljavnost testa (ali res meri,
kar naj bi meril, in ne nečesa drugega): ocena n/a
Utemeljitev ocene:
11.1.9 Drugo, npr. IRT metodologija, kvazi-ekperimentalni načrti (opišite): ocena n/a
Utemeljitev ocene:
11.1.10 Velikost vzorcev: ocena 3
Utemeljitev ocene: Bilo je narejenih veliko raziskav, nižja ocena na račun določenih nižjih vzorcev:
faktorska analiza: ameriški standardizacijski vzorec (N = 2200), slovenski validacijski vzorec (N = 1080);
primerjalne raziskave: korelacija z WISC-R (N = 206), korelacija z WAIS-R (N = 189), korelacija z WPPSI-R
(N = 188), korelacija s Testi različnih sposobnosti (N = 27);
raziskave posebnih skupin: nadarjeni otroci (N = 38), otroci z zmernimi in hudimi učnimi težavami (N =
43), otroci s posebnimi učnimi težavami (N = 65).
11.1.11 Kvaliteta kriterijskih instrumentov ali drugih pokazateljev: ocena 0
Utemeljitev ocene: ni informacije v priročniku.
11.1.12 Starost študij veljavnosti: 19 let in več.
11.1.13 Splošna ocena konstruktne veljavnosti: ocena 3
Utemeljitev ocene: faktorska analiza in korelacije z drugimi instrumenti kažejo dobro konstruktno veljavnost.
Študije narejene s posebnimi skupinami otrok so pokazale pričakovane razlike in potrjujejo, da indeksne točke
niso izenačene z IQ točkami. Dobro je preverjena konvergentna veljavnost, manj podatkov pa imamo o
diskriminantni veljavnosti. Študije so precej stare, vsaj 19 let in več, zato bi bile novejše raziskave koristne in
smiselne.
11.2 Kriterijska veljavnost (ameriški podatki za WISC-R in WISC-III)
11.2.1 Tip kriterijske študije: sočasna in napovedna veljavnost
11.2.2 Velikost vzorcev: ocena 1
Utemeljitev ocene: Narejenih več študij, vendar je bilo večina vzorcev manjših od 100:
 raziskave sočasne veljavnosti: velikost vzorcev devetih raziskav med 50 in 205;
 raziskave napovedne veljavnosti: N1 = 90; N2 = 221.
11.2.3 Kvaliteta kriterijskih mer: ocena 0
Utemeljitev ocene: ni podatka.
11.2.4 Velikost povezave med testom in kriterijem: ocena 4
Utemeljitev ocene: WISC-R je bil primerjan z drugimi priznanimi testi inteligentnosti:
Sočasna veljavnost: korelacije Celotne lestvice (0,65-0,96), korelacije Besedne lestvice (0,75-0,96),
korelacije Nebesedne lestvice (0,55-0,82). Rezultati kažejo na zadovoljivo raven za IQ točke, izpeljane iz
WISC-R, posebno za teste, namenjene merjenju konstrukta splošne sposobnosti
Napovedna veljavnost:
o WPPSI (Rasbury, McCoy, Perry, 1977), enoletni časovni razmik, starost od 5 do 6 let, N=90:
korelacija Celotne lestvice (0,94), korelacija Besedne lestvice (0,81), korelacija Nebesedne
lestvice (0,80);
o WAIS-R (Kaufman, 1990), 3-4 letni razmik, starost od 14 do 17 let, N=221: korelacija Celotne
lestvice (0,84), korelacija Besedne lestvice (0,78), korelacija Nebesedne lestvice (0,82).
Rezultati kažejo stabilnost ocen celovitega IQ, izpeljanega iz Wechslerjevih lestvic. Izvedene so bile tudi študije
napovedovanja šolske uspešnosti, kjer se vrednosti korelacije gibljejo med 0,47 in 0,66. Študije kažejo na
primerljivo napovedno veljavnost za otroke bele in črne rase. Študija otrok s posebnimi učnimi težavami (WISC-
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III, N = 65) dokazuje kriterijsko veljavnost za skupine z učnimi težavami, pričakovano je povprečni besedni IQ
malce manjši kot nebesedni IQ.
11.2.5 Starost študij veljavnosti: študije so bile narejene med letoma 1974 in 1990.
11.2.6 Splošna ocena kriterijske veljavnosti: ocena 2
Utemeljitev ocene: rezultati kriterijske veljavnosti kažejo predvsem longitudinalno stabilnost ocen celotnega IQ,
izpeljanega iz Wechslerjevih lestvic. Povezave med testom in kriteriji so visoke. Pomanjkljivost predstavlja
majhnost vzorcev pri večini raziskav in starost študij. Manjkajo raziskave kriterijske veljavnosti, ki bi izhajale iz
slovenskih podatkov.
11.3 Splošna ocena veljavnosti:
ocena 3
Utemeljitev ocene: gledano celostno, raziskave kažejo dobro konstruktno veljavnost. Študije, ki vključujejo
posebne skupine otrok prikazujejo koristnost diagnostičnega ocenjevanje, saj so se pokazale pričakovane razlike
med njimi, hkrati pa je potrebno opozoriti, da so te raziskave narejene na majhnih ameriških vzorcih, ki ne
predstavljajo normativa. Potrebno bi bilo raziskati kriterijsko veljavnost na slovenskem vzorcu, kljub temu da
večina podatkov kaže skladnost mednarodnih raziskav, vendarle pa so nekatere naloge precej odvisne od
jezikovnega okvira.
13. Končna evalvacija testa
Lestvica je teoretično utemeljena, njegova dokumentacija je ustrezna in iz nje lahko izvemo podatke, ki nam
pomagajo pri kvalitetni uporabi testa. Glavna pomanjkljivost norm je njihova starost. Raziskave so pokazale, da
norme za teste inteligentnosti s časom zastarijo. Potrebna je pozornost pri testiranju otrok, katerih slovenščina
ni materni jezik, saj test ni bil prirejen za to skupino posameznikov. Študije kažejo dobro zanesljivost. Notranja
konsistentnost, preverjena na slovenski različici, je pokazala visoke vrednosti koeficienta alfa, potrebno pa bi bilo
preveriti zanesljivost tudi preko drugih metod. Preko raziskav se je pokazala dobra konstruktna veljavnost,
pomanjkljivost je ta, da ni veliko podatkov o diskriminantni veljavnosti, in da so študije prav tako starejše. V
priročniku je predstavljena zgolj ameriška raziskava o kriterijski veljavnosti, slednje bi bilo koristno preveriti na
slovenski različici. Študije kažejo tesno skladnost med ameriškimi, britanskimi in slovenskimi podatki o aritmetični
sredini in standardni napaki pri posameznih podtestih in lestvicah. Avtorji navajajo, da slednje predstavlja trden
okvir za interpretacijo rezultatov.
Priporočila
Lestvica je ustrezna za uporabo v namenih, ki jih navaja distributer. Potrebno je upoštevati starost norm, saj je
njihova ažurnost zelo pomembna pri testih inteligentnosti. Potrebna je pazljivost pri interpretiranju rezultatov
otrok in mladostnikov, katerih slovenščina ni materni jezik. Nadalje bi bila potrebno posodobiti norme.

Standardne progresivne matrice
1. Osnovni podatki o testu
Ime instrumenta: Standardne progresivne matrice.
Kratko ime: SPM.
Izvirno ime testa: Standard Progressive Matrices – SPM.
Avtorji izvirnega testa: J. Raven, J. C. Raven, J. H. Court.
Avtorji lokalne priredbe: Dušica Boben idr.
Lokalni založnik/distributer testa: Center za psihodiagnostična sredstva.
Izdajatelj izvirnega testa: JC Raven Ltd.
Leto publikacije ocenjene izdaje/revizije: 1999.
Leto priredbe za lokalno uporabo: 1999.
Leto izdaje izvirne različice: 1998.
DEL 1: OPIS INSTRUMENTA
2. Splošni opis instrumenta
Standardne progresivne matrice so bile razvite za merjenje edukativne komponente faktorja g, kot jo je definiral
Spearman v svoji teoriji o kognitivni sposobnosti. Sposobnost vključuje oblikovanje novih vpogledov, zmožnost,
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da lahko izluščimo smisel iz vseh situacij, in sposobnost zaznavanja ter spoznavanja odnosov. Spearman pravi, da
ima g še drugo komponento, reproduktivno sposobnost, ki jo merimo z besedim testom Mill Hill (MHV). Besedni
test ni standardiziran v Sloveniji. Standardne progresivne matrice so sestavljene iz 5 sklopov, znotraj katerih je
60 nalog (v vsakem slopu 12). V vsaki sestavljanki je en manjkajoči delček, ki ga mora testiranec najti med danimi
liki. Test se lahko uporablja skupinsko, individualno ali za namen samoocenjevanja. Namenjen je testiranju otrok
in odraslih, od sedmega leta starosti dalje. Glede na rezultate je možna razvrstitev v 5 kategorij: intelektualno
izjemno nadpovprečen, nedvomno nadpovprečna intelektualna zmožnost, povprečno inteligenten, nedvomno
podpovprečna intelektualna zmožnost, intelektualno prizadet. Poleg standardnih matric se uporabljajo še barvne
progresivne matrice za ljudi s slabšimi intelektualnimi sposobnostmi in zahtevne progresivne matrice za ljudi iz
zgornjega dela distribucije inteligentnosti. Zaradi izboljšanja razlikovanja med mlajšimi odraslimi in najstniki je
bila oblikovana različica SPM-Plus, za katero se uporabljajo posebne norme. V Sloveniji je bila prva standardizacija
narejena leta 2005 (za starosti od 10,5 do 14,5 let) in leta 2006 (za mladostnike od 15 do 17 let). V priročniku
obstajajo zgolj začasne slovenske norme za odrasle (od 18 do 54 let). Leta 2008 so bile v Sloveniji posodobljene
norme za otroke, stare od 8,6 do 11,5 let.
3. Klasifikacija
3.1 Vsebinsko področje: edukativna komponenta splošne intelektualne sposobnosti.
3.2 Namen uporabe: izobraževanje, klinična praksa, poklicno svetovanje.
3.3 Opis populacije, ki ji je test namenjen: posameznikom od sedmega leta dalje.
3.4 Število lestvic in kratek opis spremenljivk, ki jih meri instrument: meri edukativno komponento faktorja g.
3.5 Način odgovarjanja: papir-svinčnik.
3.6 Zahteve za testiranca:
ročne sposobnosti: ni informacij;
ročnost: ni relevantno;
vid: ni informacij;
sluh: podane potrebne informacije;
zahteve jezikovnega testa (razumevanje in govorjenje): podane so potrebne informacije;
branje: ni informacij;
pisanje: ni informacij.
3.7 Oblika postavk: dopolnjevanje.
3.8 Ipsativnost: n/a
3.9 Skupno število testnih postavk in število postavk na posameznem podtestu/lestvici: 5 sklopov, pri vsakem
12 nalog, skupno 60 nalog.
3.10 Predvideni način uporabe: kontroliran način.
3.11 Način administriranja testa: individualno, skupinsko, samoocenjevanje.
3.12 Čas, potreben za administriranje instrumenta:
izvedba: približno 40min;
vrednotenje: nekaj minut.
3.13 Različne oblike instrumenta: vzporedna oblika, SPM-Plus.
4. Merjenje in vrednotenje
4.1 Vrednotenje testa: preprosto ročno vrednotenje.
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4.2 Surovi skori: preštejemo rezultate po sklopih, vsaka pravilno rešena naloga je vredna eno točko. Skupni surovi
rezultat izračunamo tako, da seštejemo vrednosti posameznih sklopov. Na odgovorni list s ključem, s pomočjo
tabele, zapišemo odstopanja od običajne porazdelitve rezultatov. Če je neskladnost več kot 2, po tem skupnega
rezultata ni moč sprejeti kot dosledno oceno splošne sposobnosti za intelektualno dejavnost.
4.3 Lestvice: percentili.
4.4 Transformacija surovih skorov v standardne skore: normalizirana.
5. Računalniško generirana poročila
5.1 Ali jih instrument vključuje? Da.
6. Preskrba in stroški
6.1. Dokumentacija v testnem paketu: priročnik, testni zvezek, list za odgovore s ključem.
6.2 Metoda objave dokumentacije: papir.
6.3.1 Začetni stroški nakupa testa:
priročnik RPM (1. zvezek) = 40,70€;
priročnik SPM (3. zvezek) = 40,70€;
dodatek 3. zvezka priročnika – podatki za SPM-Plus = 23,10€;
dodatni zvezek priročnika – Slo standardizacija RPM = 40,70€;
testni zvezek SPM = 60€;
testni zvezek SPM-P = 48,50 €;
testni zvezek SPM-Plus = 43,45 €;
list za odgovore s ključem SPM = 0,70€;
list za odgovore s ključem SPM-P = 0,70€;
list za odgovore s ključem SPM-plus = 0,70€.
6.3.2 Nadaljnji stroški uporabe testa:
list za odgovore s ključem SPM = 0,70€;
list za odgovore s ključem SPM-P = 0,70€;
list za odgovore s ključem SPM-plus = 0,70€.
6.4.1 Cena poročil, ki jih generira računalniška aplikacija: ni podatka.
6.4.2–6.5 Drugi stroški: /
6.6 Kvalifikacija, zahtevana s strani dobavitelja testa: univerzitetni diplomiran psiholog (predbolonjski program)
ali magister psihologije (bolonjski program), kategorija A (brez usposabljanja).
6.7 Poklicna kvalifikacija, zahtevana za uporabo instrumenta: univerzitetni diplomiran psiholog (predbolonjski
program) ali magister psihologije (bolonjski program), kategorija A (brez usposabljanja).
DEL 2: EVALVACIJA INSTRUMENTA PO MODELU EFPE ZA PREGLED PSIHOLOŠKIH TESTOV
7. Kvaliteta utemeljitve potrebe po testu, predstavitve testa in podanih informacij
7.1 Kakovost utemeljitev
7.1.1 Teoretična utemeljitev merjenih konstruktov: ocena 4
Utemeljitev ocene: test je teoretično utemeljen na podlagi Spearmanove teorije inteligentnosti. V priročniku so
pojasnjeni posamezni koncepti ter dokazi o edukativni in reproduktivni sposobnosti.
7.1.2 Opis razvoja (in/ali prevoda ali priredbe) instrumenta: ocena 4
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Utemeljitev ocene: opisan je razvoj vzporedne oblike SPM in razvoj SPM-plus. Slovenska standardizacija je
podrobno predstavljena.
7.1.3 Temeljitost analize postavk in modela analize postavk: ocena 4
Utemeljitev ocene: v priročniku je v sklopu slovenske standardizacije, predstavljena analiza težavnosti postavk:
indeksi težavnosti, njihovi standardni odkloni ter korelacije postavk z rezultatom. Prikazani sta tudi težavnost
postavk po starostnih razredih in analiza distraktorjev.
7.1.4 Predstavitev vsebinske veljavnosti: ocena 3
Utemeljitev ocene: vsebinska veljavnost je predstavljena v priročniku, na podlagi več raziskav.
7.1.5 Povzetek relevantnih raziskav: ocena 4
Utemeljitev ocene: navedeni so viri relevantnih raziskav in njihovi kratki povzetki. Raziskave so podrobneje
predstavljene v ločenem priročniku.
7.1.6 Splošna ocena kakovosti utemeljitve osnov testa: ocena 4
Utemeljitev ocene: osnove testa so dobro utemeljene.
7.2 Ustreznost dokumentacije za uporabnika (uporabniškega in tehničnega priročnika, dodanih norm itd.)
7.2.1 Utemeljitev potrebe po testu in njegovih temeljev (logičen in jasen opis, kaj test meri in zakaj je bil
konstruiran tako, kot je bil): ocena 4
Utemeljitev ocene: pojasnjeno je zakaj so se odločili za vzporedno obliko testa in verzijo Plus. Jasno je kaj test
meri in zakaj je bil tako skonstruiran.
7.2.2.1 Razvoj testa: ocena 4
Utemeljitev ocene: natančno sta predstavljena razvoja vzporedne in plus različice.
7.2.2.2 Razvoj testa skozi prevod/priredbo: ocena 3
Utemeljitev ocene: priredba je natančno predstavljena v posebnem priročniku. Ni podatka o tem kako je potekal
prevod priročnikov.
7.2.3 Standardizacija: ocena 4
Utemeljitev ocene: slovenske standardizacije so natančno predstavljene (standardizacija iz leta 1998 in
standardizacija SPM-Plus). Študijsko so predstavljene tudi standardizacije SPM-Plus v drugih državah (Nemčija,
ZDA, Poljska, Romunija, Madžarska, Hrvaška, Združeno kraljestvo). Prav tako so navedeni podatki o
standardizaciji SPM na vzorcu mladih v Veliki Britaniji, ZDA in na vzorcu odraslih v Veliki Britaniji.
7.2.4 Norme: ocena 3
Utemeljitev ocene: v Sloveniji imamo norme za otroke in mladostnike ter začasne norme za odrasle, za različico
Plus. Predstavljeni so vzorci in njihova reprezentativnost ter metoda vzorčenja.
7.2.5 Zanesljivost: ocena 3
Utemeljitev ocene: zanesljivost je predstavljena preko različnih študij, ki poročajo o Cronbachovem koeficientu
alfa in razpolovitveni metodi. Izračunana je tudi za vse oblike slovenskih priredb. Priročnik vsebuje tuje podatke
o retestni zanesljivosti.
7.2.6 Konstruktna veljavnost: ocena 2
Utemeljitev ocene: predstavljena je preko izsledkov faktorsko analitičnih študij, ki ne dajejo konsistentnih
rezultatov. Ni podatkov o konstruktni veljavnosti slovenske priredbe. Ni podatkov o konvergentni in
diskriminantni veljavnosti.
7.2.7 Kriterijska veljavnost: ocena 3
Utemeljitev ocene: predstavljeni so tuji podatki o sočasni in napovedni veljavnosti. Povzetih je precej relevantnih
raziskav, ki pa so podrobnejše opisane v ločenem priročniku.
7.2.8 Računalniško generirana poročila: ocena /
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Utemeljitev ocene:
7.2.9 Splošna ocena ustreznosti dokumentacije, ki je dostopna uporabniku (uporabniškega in tehničnega
priročnika, dodanih norm itd.): ocena 3
Utemeljitev ocene: dostopna dokumentacija je dobra. Veliko podatkov izvemo o samem razvoju testa in
slovenski standardizaciji. Manj podatkov je glede veljavnosti.
7.3 Kakovost navodil za uporabnika
7.3.1 Za administriranje testa: ocena 4
Utemeljitev ocene: navodilo je zelo enostavno, saj je test primeren tudi za samoocenjevanje.
7.3.2 Za vrednotenje odgovorov: ocena 4
Utemeljitev ocene: vrednotenje odgovorov je opisano v priročniku in je zelo enostavno.
7.3.3 Za primerjavo z normami: ocena 4
Utemeljitev ocene: primerjava z normami poteka preko ustreznih tabel, ki se nahajajo v priročniku.
7.3.4 Za interpretacijo in poročanje: ocena 3
Utemeljitev ocene: navodila za SPM in SPM-Plus so navedena v priročniku. Primeri interpretacij niso navedeni.
Pojasnjeno je kaj narediti v primeru neskladnosti. V priročniku so navodila za poročanje o celotnih rezultatih pri
individualnem ocenjevanju in za poročanje o nevropsihološkem ocenjevanju.
7.3.5 Za dajanje povratne informacije in poročanje uporabniku: ocena 4
Utemeljitev ocene: podrobno je opisano kako poročamo o rezultatih, kaj vse je potrebno testirancem razložiti in
predstaviti.
7.3.6 Za zagotavljanje dobrega ravnanja glede pristranskosti: ocena 4
Utemeljitev ocene: navedeno je opozorilo glede Flynovega učinka: »upad« edukativne sposobnosti pri odraslih,
približno en standardni odklon na generacijo. V priročniku je navedenih več študij glede pristranskosti, vpliva
dednosti in okolja ter etnična in socialno-ekonomska vprašanja.
7.3.7 Omejenost uporabe: ocena 4
Utemeljitev ocene: v priročniku je navedeno kdo lahko test uporablja in koga lahko z njim testiramo ter na kaj je
potrebno paziti (omejitve glede jezika in vida).
7.3.8 Software in tehnična podpora: ocena /
Utemeljitev ocene:
7.3.9 Reference in podporna gradiva: ocena 4
Utemeljitev ocene: v priročniku so navedene relevantne reference in podporna gradiva. Raziskave so bolj
podrobno povzete v ločenem priročniku.
7.3.10 Splošna ocena kakovosti navodil za uporabo: ocena 4
Utemeljitev ocene: navodila so dobra. Iz njih izvemo vse potrebne informacije, ki dajejo možnost za kakovostno
uporabo testa.
7.4 Splošna primernost dokumentacije:
ocena 4
Utemeljitev ocene: na splošno je dokumentacija zelo dobra, z manjšimi pomanjkljivostmi glede informacij o
veljavnosti in zanesljivosti testa.
8. Kvaliteta testnih gradiv
8.1 Kvaliteta testnih gradiv pri testih tipa papir-svinčnik
8.1.1 Splošna kvaliteta testnih gradiv (testnih zvezkov, odgovornih listov, testnih predmetov itd.): ocena 4
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Utemeljitev ocene: testno gradivo je primerno in razumljivo.
8.1.2 Kako z lahkoto testiranec razume nalogo: ocena 4
Utemeljitev ocene: naloga je preprosta in razumljiva.
8.1.3 Jasnost in razumljivost navodil za testirance (vključno z vzorčnimi primeri postavk in delom za vajo):
ocena 4
Utemeljitev ocene: navodila so jasna in lahko razumljiva.
8.1.4 Kako z lahkoto testiranec podaja odgovore: ocena 3
Utemeljitev ocene: podajanje odgovorov je odvisno od težavnosti naloge, in sicer se naloge stopnjujejo od
najlažje do najtežje.
8.1.5 Kvaliteta oblikovanja postavk in jasnost grafične vsebine v primeru neverbalnih postavk: ocena 4
Utemeljitev ocene: vsaka naloga je na svoji strani in dovolj velika, da jo lahko testiranec dobro vidi.
8.1.6 Kvaliteta gradiva (pri testih tipa papir-svinčnik) nasploh: ocena 4
Utemeljitev ocene: gradivo je na splošno jasno in razumljivo, s primerno velikostjo grafičnih postavk.
9. Norme
9.1 Interpretacija glede na norme
9.1.1 Ustreznost za lokalno uporabo: ocena 3
Utemeljitev ocene (v tem poglavju poleg ocene izpišite tudi opis ocene): lokalne norme samo za otroke in
mladostnike. Tuje norme za odrasle.
9.1.2 Ustreznost za nameravano uporabo: ocena 3
Utemeljitev ocene: slovenske norme obstajajo za otroke stare od 7,5 do 18 let (različica SPM), norme za SPMPlus za starost 11 do 14 let in 15 do 17 let ter začasne slovenske norme za odrasle, od 18 do 54 let. Tuje norme
za odrasle.
9.1.3 Velikost vzorcev pri klasičnem normiranju: ocena 3
Utemeljitev ocene:
N = 1556 (m = 817, ž = 739) (SPM, 1998) (7,5 do 18 let);
N = 1056 (m = 524, ž= 532) (SPM-Plus, 2005) (starost od 10,5 do 14,5);
N = 533 (m = 262, ž = 271) (SPM-Plus, 2006) (starost od 14,6 do 17,5 let);
N = 600 (m = 291, ž = 309) (posodobitev norm za 9-11 let, SPM).
9.1.4 Velikost vzorcev pri zveznem normiranju: ocena /
Utemeljitev ocene:
9.1.5 Postopki vzorčenja: stratificirano naključno vzorčenje.
9.1.6 Reprezentativnost normativnega vzorca (vzorcev): ocena 4
Utemeljitev ocene: vzorec otrok in mladostnikov je reprezentativen, glede na podatke o splošni populaciji v
Sloveniji. Proporcionalno so bili vključeni otroci in mladostniki iz vseh slovenskih regij.
9.1.7 Kvaliteta informacij o učinkih spola, starosti, razlikah med splošno populacijo in manjšino oz. ranljivo
skupino ipd.: ocena 4
Utemeljitev ocene: v priročniku so predstavljene analize o relevantnih vprašanjih glede razlik med različnimi
skupinami, o učinkih spola in starosti ter o ranljivih skupinah.
9.1.8 Kako stare so normativne študije: ocena 2
Utemeljitev ocene: normativne študije za obliko SPM so bile narejene leta 1998 in posodobljene za starost od 9
do 11 let, leta 2008. Norme za SPM-Plus so iz leta 2005 in 2006.
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9.1.9 Učinki vaje (relevantno samo za teste dosežkov): avtorji pravijo, da se predhodna vaja izraža v
dramatičnem, a kratkotrajnem povišanju rezultatov, vendar pa ni jasno ali vpliva tudi na splošno povečanje
edukativne sposobnosti.
9.3 Skupna ustreznost:
ocena 2
Utemeljitev ocene: v Sloveniji imamo norme za otroke in mladostnike, nimamo norm za odraslo populacijo, za
različico SPM. Obstajajo zgolj začasne norme za odrasle, za verzijo SPM-Plus. Vzorec otrok in mladostnikov je
reprezentativen, vzorci so bili ustrezno veliki. Norme za SPM so stare, leta 2008 so bile obnovljene zgolj za
starostno skupino od 9 do 11 let. V priročniku so navedene norme za druge evropske države in za ZDA. Glavna
pomanjkljivost je starost norm, kar je zelo pomembno pri testih inteligentnosti.
10. Zanesljivost
10.1 Podatki o zanesljivosti: notranja skladnost (Cronbachov koeficient alfa), retestna zanesljivost (tuji podatki).
10.2 Notranja konsistentnost
10.2.1 Velikost vzorca: ocena 3
Utemeljitev ocene:
 N = 1556 (SPM, 1998)
 N = 1079 (SPM-Plus, 2005) (starost od 10,5 do 14,5)
 N = 535 (SPM-Plus, 2006) (starost od 14,6 do 17,5 let)
 N = 600 (m = 291, ž = 309) (2008, posodobitev norm za 9-11 let, SPM)
10.2.2 Vrsta koeficientov v poročilu: Cronbachov koeficient alfa.
10.2.3 Višina koeficientov: ocena 3 (navesti tudi število lestvic z določeno višino koeficientov)
Utemeljitev ocene: slovenski podatki so primerljivi s tujimi:
SPM (1998): α = 0,95;
SPM-Plus (2005): α = 0,81 (razpolovitvena metoda: 0,83);
SPM-Plus (2005): α = 0,82 (razpolovitvena metoda: 0,84);
SPM (2008): α = 0,91.
10.2.4 Ali so koeficienti zanesljivosti podani na vzorcih, ki ustrezajo nameravanim uporabnikom? Koeficienti
zanesljivosti so bili opredeljeni na vzorcih, ki: ustrezajo nameravanim uporabnikom.
10.3 Retestna zanesljivost (tuji podatki)
10.3.1 Velikost vzorca: ocena 1
Utemeljitev ocene:
Tully (1967): N = 21;
Evans (1966): N = 100.
Pri drugih raziskavah ni podatka o velikosti vzorca.
10.3.2 Velikost koeficientov: ocena 2 (navesti tudi število lestvic z določeno višino koeficientov)
Utemeljitev ocene:
Tully (N = 21), eno leto, korelacije med 0,55 in 0,84;
Stinissen, en teden, en mesec, tri mesece, korelacije: 0,89, 0,81, 0,78;
Calvert in Waterfall: 0,82-1,00;
Foulds in Raven (1948): med 0,83 in 0,93;
Evans (1966): r = 0,78 (testiral 100 gluhih otrok, starih od 6 do 15 let, testiranje ponovil pri 42 otrocih).
10.3.3 Podatki o test-retestnem intervalu:
Evans: tri leta.
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10.3.4 Ali so koeficienti zanesljivosti podani na vzorcih, ki ustrezajo nameravanim uporabnikom? Koeficienti
zanesljivosti so bili opredeljeni na vzorcih, ki: ustrezajo nameravanim uporabnikom.
10.8 Skupna ocena ustreznosti zanesljivosti:
ocena 2
Utemeljitev ocene: notranja zanesljivost preverjena na slovenski različici daje visoke vrednosti koeficienta alfa,
kar je pričakovano pri testih inteligentnosti. Pomanjkljivost predstavlja dejstvo, da so podatki pridobljeni zgolj na
vzorcu otrok in mladostnikov, saj slovenska standardizacija ni vključevala vzorca odraslih. Avtorji pravijo, da
študije kažejo zadovoljivo retestno zanesljivost, v obdobjih do enega leta razmika med testiranji. Za daljša
obdobja so dokazi omejeni. Pomanjkljivost je nejasnost vzorca na katerih je bil zanesljivost preverjena in dolžina
časovnega obdobja med testiranji. Podatki retestne zanesljivosti temeljijo na tujih študijah in so precej stari.
11. Veljavnost
11.1 Konstruktna veljavnost
11.1.1 Uporabljena metoda: faktorskoanalitične študije.
11.1.2 Ali rezultati (ekploratorne ali konfirmatorne) faktorske analize podpirajo strukturo testa: ocena 2
Utemeljitev ocene: več študij je odkrilo visoko nasičenost g faktorja, nekatere študija pa kažejo na to, da naj bi
SPM meril tudi druge faktorje poleg splošno intelektualnega (g faktor). Podatki kažejo, da je SPM relativno merilo
splošne intelektualne sposobnosti, vendar pa ni čista ocena g faktorja.
11.1.3 Ali postavke ustrezno korelirajo s skorom na podlestvici in lestvici: ocena 3
Utemeljitev ocene: korelacije med posamezno postavko in testom, se gibljejo med 0,051 in 0,633.
11.1.4 Ali je faktorska struktura invariantna preko skupin in/ali je test nepristranski (DIF): ocena 0
Utemeljitev ocene: ni podatka.
11.1.5 Ali so razlike med skupinami, kot je bilo pričakovano: ocena 3
Utemeljitev ocene: pričakovano se pojavljajo statistično pomembne razlike med starostnimi skupinami. Pri
raziskavah vpliva možganskih okvar so se tudi pokazale pričakovane razlike.
11.1.6 Korelacije (mediana in razpon) med testom in drugimi testi, ki merijo podobne konstrukte: ocena 4
Utemeljitev ocene:
korelacije SPM z Binetovimi in Wechslerjevimi lestvicami: 0,54-0,86;
SPM in WISC-R: 0,83-0,92;
zmerne do visoke korelacije z neverbalnimi testi inteligentnosti pri otrocih;
korelacija med SPM in celotnim WISC-R (0,71), z verbalnim IQ (0,54) in z neverbalnim IQ (0,70) (kitajska
študija).
11.1.7 Ali korelacije z drugimi instrumenti kažejo na dobro diskriminantno veljavnost (glede na konstrukte, ki
naj bi jih test ne meril): ocena 0
Utemeljitev ocene: ni podatkov.
11.1.8 Če je bila uporabljena metoda MTMM, ali rezultati podpirajo konstruktno veljavnost testa (ali res meri,
kar naj bi meril, in ne nečesa drugega): ocena 0
Utemeljitev ocene: ni podatkov.
11.1.9 Drugo, npr. IRT metodologija, kvazi-ekperimentalni načrti (opišite): ocena 0
Utemeljitev ocene: ni podatkov.
11.1.10 Velikost vzorcev: ocena 0
Utemeljitev ocene: pri večini študij ni informacij.
11.1.11 Kvaliteta kriterijskih instrumentov ali drugih pokazateljev: ocena 0
Utemeljitev ocene: ni podatkov.
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11.1.12 Starost študij veljavnosti: študije so starejše od 20 let.
11.1.13 Splošna ocena konstruktne veljavnosti: ocena 2
Utemeljitev ocene: faktorska analiza delno podpira strukturo testa. Pokazale so se pričakovane razlike med
skupinami. Podatki kažejo na dobro konvergentno veljavnost, manjkajoči pa so podatki o diskriminantni
veljavnosti. Pomanjkljivost predstavljata starost študij in manjkajoče študije na slovenskih podatkih.
11.2 Kriterijska veljavnost
11.2.1 Tip kriterijske študije: sočasna in napovedna.
11.2.2 Velikost vzorcev: ocena 0
Utemeljitev ocene: ni podatka.
11.2.3 Kvaliteta kriterijskih mer: ocena 0
Utemeljitev ocene: ni podatka.
11.2.4 Velikost povezave med testom in kriterijem: ocena 2
Utemeljitev ocene:
Napovedna veljavnost:
o uspešnost v šoli: koeficienti veljavnosti, ki jih zasledimo v angleško govorečih in ne-angleško
govorečih študijah je okoli 0,70 ( Stinissen, 1956; Swinnen, 1958; Elley in MacArthur, 1962; Rao,
1963; Giles, 1964; Godman, 1964; Irvine, 1966; Maderna in Valseschini, 1967);
o Bolton (1955) je ugotovil majhno vrednost pri napovedovanju dosežkov v šoli, pri otrocih
četrtega razreda (0,41);
o poročila o zanemarljivi napovedni veljavnosti v nekaterih medkulturnih študijah kažejo na
potrebo po bolj temeljitih raziskavah v različnih kulturah;
o Fraser-Roberts (1943) meni, da je SPM ustrezen pripomoček za napovedovanje poklicne ravni
;
o Montgomery (1962) je odkril pozitivno korelacijo med SPM in ustrezno tehnično
usposobljenostjo (0,58).
korelacije s sočasnimi merami inteligentnosti: Korelacije SPM z Binetovimi in Wechslerjevimi lestvicami:
0,54-0,86; SPM in WISC-R: 0,83-0,92; Zmerne do visoke korelacije z neverbalnimi testi inteligentnosti pri
otrocih; Korelacija med SPM in celotnim WISC-R (0,71), z verbalnim IQ (0,54) in z neverbalnim IQ (0,70)
(Kitajska študija);
korelacije s sočasnimi merami za preverjanje znanja: nižje kot korelacije s testi inteligentnosti, bolj
spremenljive, gibljejo se od zanemarljivih do zelo visokih.
11.2.5 Starost študij veljavnosti: več kot 20 let.
11.2.6 Splošna ocena kriterijske veljavnosti: ocena 2
Utemeljitev ocene: obstoječi podatki kažejo na ustrezno kriterijsko veljavnost, vendar so študije stare. Pri
nekaterih študijah so informacije pomanjkljive. Potrebne bi bile novejše študije, narejene na vzorcih različnih
etničnih pripadnosti.
11.3 Splošna ocena veljavnosti:
ocena 2
Utemeljitev ocene: potrebne bi bile sodobnejše raziskave veljavnosti v različnih kulturnih okoljih. Predvsem bi
bilo smiselno raziskati veljavnost na slovenskih podatkih. Tako pri konstruktni kot pri kriterijski veljavnosti so
podatki manjkajoči.
13. Končna evalvacija testa
Test ima dobro dokumentacijo, ki vsebuje vse potrebne informacije za kvalitetno uporabo. Avtorji odsvetujejo,
da se o rezultatih poroča v smislu količnika inteligentnosti. Poudarjajo idejo mentalne starosti, pri čemer pravijo,
da so posamezniki bolj podobni ljudem iste mentalne in ne kronološke starosti. Najbolj ustrezne rezultate dobimo
z uporabo besedne in nebesedne lestvice. Slovenska študija notranje zanesljivosti daje relativno visoke vrednosti
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koeficienta alfa. Kot pomanjkljivost vidim dejstvo, da so podatki pridobljeni zgolj na vzorcu otrok in mladostnikov,
saj v slovenski standardizaciji ni bilo zajetega vzorca odraslih. Za uporabo pri odraslih potrebujemo ustrezne
norme, trenutno imamo v Sloveniji samo začasne norme za mladostnike in odrasle, ki so bile pridobljene leta
2007. Potrebne bi bile tudi študije veljavnosti na slovenskih podatkih. Avtorji opozarjajo predvsem na
neustreznost uporabe zastarelih norm, saj rezultati študij kažejo, da se rezultati zvišajo za približno en standardni
odklon na generacijo. Nujna bi bila torej posodobitev norm. Leta 2008 so sicer bile aktualizirane norme za
starostno skupino od 9 do 11 let. Raziskave predstavljene v priročniku kažejo, da test ni v vseh primerih neodvisen
od kulture in da bi bilo za zagotovitev kulturne nepristranskosti potrebnih več etnično različnih študij, zaradi tega
uporaba tujih norm ni najbolj optimalna rešitev. Testne rezultate je potrebno dopolniti še z drugimi merami, saj
ne daje poglobljene ocene o mentalnih sposobnostih posameznika.
Priporočila
Test je primeren za uporabo kot dodatek drugim testom, ki merijo metalno sposobnost. Zgolj na osnovi rezultata
standardnih progresivnih matric ne moremo delati diagnostičnih zaključkov. Ker je test lahek za uporabo, je
njegova kategorizacija s strani distributerja primerna. Dokler ne obstajajo norme za odrasle, je v Sloveniji
primerna uporaba zgolj pri starostnih skupinah za katere imamo ustrezne norme.

Profil indeks emocij
1. Osnovni podatki o testu
Ime instrumenta: Profil indeks emocij
.
Kratko ime: PIE.
Izvirno ime testa: Emotional profile index.
Avtorji izvirnega testa: Robert Plutchik, Henry Kellerman.
Avtorji lokalne priredbe: Angela Baškovac Milinković, Živana Bele Potočnik, Brigita Hruševar Bobek.
Lokalni založnik/distributer testa: Center za psihodiagnostična sredstva.
Izdajatelj izvirnega testa: WPS – Western psychological services.
Leto publikacije ocenjene izdaje/revizije: 2006.
Leto priredbe za lokalno uporabo: 1979.
Leto izdaje izvirne različice: 1974.
DEL 1: OPIS INSTRUMENTA
2. Splošni opis instrumenta
Profil indeks emocij je kratek osebnostni test, ki daje informacije o različnih osebnostnih potezah in konfliktih,
primeren pa je za uporabo pri mladostnikih in odraslih, od 14. leta starosti dalje. Sestavljen je iz 62 besednih
dvojic, ki jih predstavljajo kombinacije 12 različnih izrazov: družaben (sociable), grize se v sebi (brooding), nagel
(impulsive), negotov vase (self-conscious), poslušen (obedient), potrt (gloomy), prepirljiv (quarrelsome), prisrčen
(affectionate), zlovoljen (resentful). Ti izrazi ponazarjajo 8 bipolarnih osebnostnih potez: inkorporacija –
opozicionalnost, agresivnost – samozaščita, reprodukcija – deprivacija, nekontroliranost – eksploracija.
Posameznik mora po principu prisilne izbire izbrati eno opcijo. Izbire niso neposredno razvidne, zato je PIE v
določenih pogledih podoben projekcijskim testom. Na podlagi tega dobimo osebnostne dimenzije PIE, ki jih
narišemo v krožni profil, kjer so razvrščene po stopnji podobnosti. Poleg same izraženosti osebnostnih potez, so
pomembni predvsem odnosi med njimi. Končni rezultat testa je prikazan s krožnim profilom, ki ponazarja stopnjo
izraženosti 8 osnovnih čustev. Test se lahko uporablja individualno ali v skupini. Avtorji navajajo, da se PIE lahko
uporablja pri raziskovanju, kliničnem diagnosticiranju, svetovanju, spremljanju medikamentozne terapije in
psihoterapije, poklicnem svetovanju in pri demonstraciji pouka psihologije.
3. Klasifikacija
3.1 Vsebinsko področje: osebnostne poteze in konflikti.
3.2 Namen uporabe: raziskovanje, klinično diagnosticiranje, svetovanje, poklicno svetovanje, svetovalno delo v
gospodarstvu, demonstriranje v pedagoškem procesu, pri študiju psihologije ali različnih seminarjih oz.
delavnicah.
3.3 Opis populacije, ki ji je test namenjen: odrasli in mladostnikom, starejšim od 14 let.
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3.4 Število lestvic in kratek opis spremenljivk, ki jih meri instrument: test je sestavljen iz 62 dvojic besed
(kombinacije 12 besed), ki ponazarjajo 8 bipolarnih osebnostnih potez: inkorporacija-opozicionalnost,
agresivnost-samozaščita, reprodukcija-deprivacija, nekontroliranost-eksploracija. Test vključuje tudi lestvico
bias, ki ugotavlja težnjo po socialno zaželenem odgovarjanju.
Povzetek dimenzij testa s pripadajočimi potezami (izrazi):
reprodukcija: prisrčen, družaben;
agresivnost: zlovoljen, prepirljiv, nagel, potrt, grize se v sebi;
eksploracija: oprezen, zmeden, pustolovski, negotov vase;
opozicionalnost: zlovoljen, negotov vase, prepirljiv;
inkorporacija: prisrčen, družaben, poslušen;
nekontroliranost: pustolovski, nagel;
samozaščita: oprezen, zmeden, poslušen;
deprivacija: potrt, grize se v sebi;
lestvica BIAS: upoštevajo se tiste dvojice, ki po socialni zaželenosti niso izenačene, največ prispeva izbor
poslušen (največ 9 točk), družaben, oprezen, prisrčen, pustolovski (največ 8 točk) ter nagel, zmeden,
negotov vase (največ 4 točke).
3.5 Način odgovarjanja: papir svinčnik in računalniška izvedba.
3.6 Zahteve za testiranca:
ročne sposobnosti: ni relevantno;
ročnost: ni relevantno;
vid: ni informacij;
sluh: ni informacij;
zahteve jezikovnega testa (razumevanje in govorjenje): ni informacij;
branje: podane potrebne informacije;
pisanje: ni informacij.
3.7 Oblika postavk: prisilna izbira: izbira ene lastnosti izmed dveh ponujenih.
3.8 Ipsativnost: da.
3.9 Skupno število testnih postavk in število postavk na posameznem podtestu/lestvici: 62 dvojic besed.
3.10 Predvideni način uporabe: kontroliran način uporabe.
3.11 Način administriranja testa: kontrolirano individualno ali skupinsko, računalniška aplikacija.
3.12 Čas, potreben za administriranje instrumenta: običajno posameznik rešuje 10-15min. Vrednotenje s
šablonami in risanje profila traja 5 min.
3.13 Različne oblike instrumenta: /
4. Merjenje in vrednotenje
4.1 Vrednotenje testa: preprosto ročno vrednotenje in računalniško vrednotenje s pomočjo modula za prikaz.
4.2 Surovi skori: surove vrednostni za posamezne dimenzije in vrednost bias preštejemo s pomočjo treh šablon.
Na list s profilom zapišemo potrebne podatke o posamezniku in zaporedoma preštejemo odgovore za vsako
dimenzijo in seštevek surovih vrednosti vpišemo v prvo izmed treh okenc pri vsaki dimenzij. Nato izpišemo
pripadajoče izravnane vrednosti (percentili). Če želimo uporabiti samo odstotke, je potrebno surove vrednosti
pretvoriti v odstotke, s pomočjo tabele objavljene v priročniku.
4.3 Lestvice: percentili, odstotki.
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4.4 Transformacija surovih skorov v standardne skore: normalizirana – standardni skori, ki jih razberemo iz
tabele.
5. Računalniško generirana poročila
5.1 Ali jih instrument vključuje? Da.
6. Preskrba in stroški
6.1. Dokumentacija v testnem paketu: priročnik, testni list, karton s pojasnili besed v testnem listu, list s
profilom, tri šablone za vrednotenje.
6.2 Metoda objave dokumentacije: papir, elektronska oblika.
6.3.1 Začetni stroški nakupa testa:
začetni komplet PIE (priročnik, 5 pojasnil, 25 vprašalnikov, 25 listov s profilom, šablone) = 99,68€;
E-začeti komplet (priročnik na papirju, 25 e-vprašalnikov) = 69, 95€.
6.3.2 Nadaljnji stroški uporabe testa:
vprašalnik: 0,19€;
list s profilom: 0,13€;
pojasnilo: 0,99€;
e-vprašalnik (izvedba in vrednotenje) (1-50): 1,38€;
e-vprašalnik (izvedba in vrednotenje)(nad 50): 1,24€;
pojasnilo v angleškem jeziku: 0,99€;
vprašalnik v angleškem jeziku: 1,30€.
6.4.1 Cena poročil, ki jih generira računalniška aplikacija: e-začeti komplet (priročnik na papirju, 25 evprašalnikov) = 69, 95€.
6.4.2–6.5 Drugi stroški: strokovno usposabljanje za uporabo testa.
6.6 Kvalifikacija, zahtevana s strani dobavitelja testa: univerzitetni diplomirani psiholog (predbolonjska stopnja)
ali magister psihologije (bolonjska stopnja), z opravljenim dodatnim usposabljanjem (kategorija C).
6.7 Poklicna kvalifikacija, zahtevana za uporabo instrumenta: univerzitetni diplomirani psiholog (predbolonjska
stopnja) ali magister psihologije (bolonjska stopnja), z opravljenim dodatnim usposabljanjem (kategorija C).
DEL 2: EVALVACIJA INSTRUMENTA PO MODELU EFPE ZA PREGLED PSIHOLOŠKIH TESTOV
7. Kvaliteta utemeljitve potrebe po testu, predstavitve testa in podanih informacij
7.1 Kakovost utemeljitev
7.1.1 Teoretična utemeljitev merjenih konstruktov: ocena 3
Utemeljitev ocene: pojasnjeno je izhodišče Plutchikove teorije čustev, ki izhaja iz evolucijske usmeritve.
Bipolarne dimenzije čustev je s faktorsko analizo odkril Catell. Predstavljene so zgolj ideje in utemeljitve avtorjev,
omenjenih je le nekaj primerjav z odkritji drugih raziskovalcev.
7.1.2 Opis razvoja (in/ali prevoda ali priredbe) instrumenta: ocena 2
Utemeljitev ocene: opisani sta razvoj in priredba. Navedeno je, kdo je sodeloval pri prevodu testa v slovenščino
in kakšne so bile posodobitve skozi leta.
7.1.3 Temeljitost analize postavk in modela analize postavk: ocena 3
Utemeljitev ocene: 12 izrazov za osebnostne poteze je bilo izbranih po nekajletnem temeljitem predhodnem
preizkušanju. Izbranim 12 potezam je 10 kliničnih psihologov prisodilo po 2 primarni čustvi in na podlagi tega je
bila izračunana skladnost med ocenjevalci. Izračunane so korelacije dimenzij testa PIE z izrazi.
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7.1.4 Predstavitev vsebinske veljavnosti: ocena 1
Utemeljitev ocene: navedeni so avtorji pregleda in oblikovanja postavk. Drugih informacij ni.
7.1.5 Povzetek relevantnih raziskav: ocena 4
Utemeljitev ocene: v priročniku najdemo številne relevantne raziskave.
7.1.6 Splošna ocena kakovosti utemeljitve osnov testa: ocena 3
Utemeljitev ocene: kakovost utemeljitve je dobra. Teoretična utemeljitev je sicer podana samo s strani avtorjev
testa, razvoj in priredba bi lahko bili podrobneje opisani, pomanjkljivi so podatki o vsebinski veljavnosti. V
priročniku najdemo povzetke številnih raziskav o PIE.
7.2 Ustreznost dokumentacije za uporabnika (uporabniškega in tehničnega priročnika, dodanih norm itd.)
7.2.1 Utemeljitev potrebe po testu in njegovih temeljev (logičen in jasen opis, kaj test meri in zakaj je bil
konstruiran tako, kot je bil): ocena 3
Utemeljitev ocene: v priročniku je opisano kaj test meri in na katerih teorijah temelji njegovo snovanje.
7.2.2.1 Razvoj testa: ocena 2
Utemeljitev ocene: primeren opis razvoja, ni podrobnih opisov.
7.2.2.2 Razvoj testa skozi prevod/priredbo: ocena 2
Utemeljitev ocene: kratek opis razvoja skozi priredbo. Ni opisano kako je potekal prevod.
7.2.3 Standardizacija: ocena 3
Utemeljitev ocene: v priročniku so podatki o standardizacijskem vzorcu in njegovem izvoru. Informacije niso
podrobne.
7.2.4 Norme: ocena 3
Utemeljitev ocene: v zadnji izdaji priročnika (2006) so vzorec odraslih povečali s 400 na 2000 posameznikov.
Norme so ločene po spolu in razdeljene v dve starostni skupini. Norme za mladostnike so obdržali iz leta 1998 in
so razdeljene v tri starostne skupine (14, 16 in 18 letniki), niso pa ločene po spolu. Priročnik vsebuje tudi ameriške
norme. V priročniku so podatki o reprezentativnosti, izvoru vzorca.
7.2.5 Zanesljivost: ocena 3
Utemeljitev ocene: priročnik vsebuje podatke o notranji zanesljivosti izračunani na dveh večjih vzorcih v Sloveniji.
Podatki so tudi za manjše študije retestne zanesljivosti. V ZDA so zanesljivost preverjali preko razpolovitvene
metode. Predstavljeni so podatki o zanesljivosti, ki so bili dobljeni v študiji recenzije testa.
7.2.6 Konstruktna veljavnost: ocena 3
Utemeljitev ocene: v priročniku najdemo veliko relevantnih slovenskih in tujih raziskav glede konstruktne
veljavnosti. Prikazane so korelacije med dimenzijami testa in korelacije z drugimi psihološkimi instrumenti.
7.2.7 Kriterijska veljavnost: ocena 2
Utemeljitev ocene: predstavljena je zgolj ena relevantna raziskave, v sklopu recenzije testa.
7.2.8 Računalniško generirana poročila: ocena 3
Utemeljitev ocene: izračunana notranja zanesljivost, opisana dva modula računalniške izvedbe.
7.2.9 Splošna ocena ustreznosti dokumentacije, ki je dostopna uporabniku (uporabniškega in tehničnega
priročnika, dodanih norm itd.): ocena 3
Utemeljitev ocene: dokumentacija je dobra, vsebuje veliko podatkov o zanesljivosti in veljavnosti testa, podprtih
s številnimi raziskavami. Nekoliko pomanjkljivo je poglavje o razvoju in priredbi. Priročnik vsebuje tudi osnovne
informacije o računalniški obliki, hkrati pa je zapisano kje lahko dobimo več podatkov o tem.
7.3 Kakovost navodil za uporabnika
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7.3.1 Za administriranje testa: ocena 4
Utemeljitev ocene: informacije so jasne. Navedeno je, da damo posamezniku testni list in karton s pojasnili. V
kolikor potrebuje dodatna pojasnila, mu jih lahko damo. V primeru težav z branjem lahko psiholog bere besede,
vendar ne sme dajati sugestij.
7.3.2 Za vrednotenje odgovorov: ocena 4
Utemeljitev ocene: jasno podane informacije glede vrednotenja s šablonami.
7.3.3 Za primerjavo z normami: ocena 3
Utemeljitev ocene: jasno podane informacije glede primerjave s percentili ali odstotki. Ni navodil o preverjanju
možnih lastnih napak pri primerjavi z normami.
7.3.4 Za interpretacijo in poročanje: ocena 4
Utemeljitev ocene: jasne informacije in primeri interpretacij profilov v priročniku. Natančno je opisano kaj
pomenita visok ali nizek rezultat na posamezni dimenziji. Pojasnjeni so pomeni kombinacij dimenzij, konflikti in
interpretacija lestvice BIAS. Podani so primeri interpretacije iz klinične prakse, selekcijskega postopka in
svetovanja.
7.3.5 Za dajanje povratne informacije in poročanje uporabniku: ocena 2
Utemeljitev ocene: poleg primerov interpretacij je zapisano, kaj so posameznikom na podlagi testa svetovali. Ni
podrobnejših informacij glede poročanja o rezultatih.
7.3.6 Za zagotavljanje dobrega ravnanja glede pristranskosti: ocena 3
Utemeljitev ocene: predstavljene so razlike glede na spol in starostne skupine. Pri vzorcu mladostnikov so
preverjali pomembnost dejavnikov demografske razpršenosti, šolske usmeritve, stopnje izobrazbe staršev,
starosti in spola. Razlike so se pokazale glede na spol in starost in so tudi natančno predstavljene. V hrvaški
raziskave se niso pokazale statistično pomembne razlike med Slovenci in Hrvati. Do očitnejših razlik prihaja med
slovenskim in ameriškim vzorcem, na dimenzijah deprivacija, opozicionalnost, eksploracija in agresivnost.
7.3.7 Omejenost uporabe: ocena 2
Utemeljitev ocene: ni navedenih omejitev uporabe. V primeru težav z branjem, lahko psiholog prebira dvojice.
7.3.8 Software in tehnična podpora: ocena n/a
Utemeljitev ocene: navedeno je, da so vsa navodila glede zahtev strojne in programske opreme računalnika
zapisana ločeno. Teh navodil ni v priročniku, zato tega ne morem oceniti.
7.3.9 Reference in podporna gradiva: ocena 4
Utemeljitev ocene: priročnik vsebuje številne izsledke tujih in slovenskih raziskav.
7.3.10 Splošna ocena kakovosti navodil za uporabo: ocena 3
Utemeljitev ocene: splošna kakovost je primerna, želeli bi si podrobnejše informacije o potencialni omejenosti
uporabe. Tehnične podpore nisem ocenila, saj so informacije o tem ločene od priročnika.
7.4 Splošna primernost dokumentacije:
ocena 3
Utemeljitev ocene: dokumentacija je v splošnem dobra. Nekateri deli so zelo natančno opisani in dajejo
uporabniku kvalitetne informacije, kar zagotavlja kakovostnejšo uporabo. Imamo natančne informacije o
vrednotenju, apliciranju in interpretaciji vprašalnika. V priročniku najdemo veliko relevantnih raziskav v povezavi
z uporabo PIE v različnih kontekstih. Na začetku je v priročniku predstavljena teoretična podlaga za nastanek
testa. Dokumentacija nam podaja informacije o razlikah med različnimi skupinami, ki so izpolnjevala PIE.
8. Kvaliteta testnih gradiv
8.1 Kvaliteta testnih gradiv pri testih tipa papir-svinčnik
8.1.1 Splošna kvaliteta testnih gradiv (testnih zvezkov, odgovornih listov, testnih predmetov itd.): ocena 4
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Utemeljitev ocene: kvaliteta je dobra, test je v primernem formatu, velikost besedila je ustrezna. Zraven so
priložena pojasnila posameznih izrazov, za lažje razumevanje.
8.1.2 Kako z lahkoto testiranec razume nalogo: ocena 2
Utemeljitev ocene: reševanje je v splošnem razumljivo in enostavno, testiranec mora izbrati eno izmed dveh
opisov, pridevnik, ki je zanj značilnejši. Problem predstavlja prisilna izbira ene od lastnosti, kljub temu, da morda
nobena ne velja za posameznika. Težave jim lahko povzroča tudi razumevanje pomena lastnosti, ki so v testu.
8.1.3 Jasnost in razumljivost navodil za testirance (vključno z vzorčnimi primeri postavk in delom za vajo):
ocena 2
Utemeljitev ocene: navodila so napisana na odgovornem listu, zraven so priložena pojasnila posameznih izrazov,
ki niso vsem popolnoma razumljiva. Na začetku je predstavljen primer, kako je potrebno označiti odgovor, ki zanj
velja.
8.1.4 Kako z lahkoto testiranec podaja odgovore: ocena 2
Utemeljitev ocene: izbira v določenih primerih ni najbolj enostavna, saj se mora odločiti kaj bolj velja zanj, kljub
temu da lahko nič od tega ne velja zanj, ali pa veljata obe opciji.
8.1.5 Kvaliteta oblikovanja postavk in jasnost grafične vsebine v primeru neverbalnih postavk: ocena 4
Utemeljitev ocene: lastnosti so jasno zapisane, na primernem formatu.
8.1.6 Kvaliteta gradiva (pri testih tipa papir-svinčnik) nasploh: ocena 2
Utemeljitev ocene: kvaliteta gradiva je primerna. Testiranci imajo lahko težave z razumevanjem pomena
lastnosti, med katerimi izbirajo. Hkrati se lahko tudi pojavljajo težave glede prisilne izbire ene izmed ponujenih
lastnosti.
9. Norme
9.1 Interpretacija glede na norme
9.1.1 Ustreznost za lokalno uporabo: ocena 2
Utemeljitev ocene (v tem poglavju poleg ocene izpišite tudi opis ocene): lokalni vzorec, ki se delno prilega
relevantni populaciji.
9.1.2 Ustreznost za nameravano uporabo: ocena 2
Utemeljitev ocene: norme za odrasle so ločene po spolu in razdeljene v dve starostni skupini pri odraslih. Pri
mladostnikih imamo norme za tri starostne skupine. Norme so ločene po spolu pri dimenzijah opozicionalnost,
agresija in bias.
9.1.3 Velikost vzorcev pri klasičnem normiranju: ocena 3
Utemeljitev ocene:
vzorec odraslih: 2004;
vzorec mladostnikov: 517.
9.1.4 Velikost vzorcev pri zveznem normiranju: ocena 2
Utemeljitev ocene: deset podskupin, pri vzorcu odraslih je velikost vzorca odlična, v vsaki podskupini je najmanj
150 posameznikov, medtem ko je pri vzorcu mladostnikov številka nižja.
Odrasli:
19-29 let: moški (N=563), ženske (N=189);
30-60 let: moški (N=584), ženske (N=368).
Mladostniki:
14-letniki: moški (N=45), ženske (N=54);
Dijaki 1. letnika (povprečna starost 16 let): moški (N= 86), ženske (N=100);
Dijaki 4. letnika (povprečna starost 18 let): moški (N=84), ženske (N=143).
9.1.5 Postopki vzorčenja: stratificirano vzorčenje.
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9.1.6 Reprezentativnost normativnega vzorca (vzorcev): ocena 2
Utemeljitev ocene: podatke za odrasle so pridobili iz selekcijskega postopka dveh večjih slovenskih podjetjih in
iz Centra za psihodiagnostična sredstva, kjer izvajajo testiranja za različna podjetja. Vzorec mladostnikov je bil
zbran večinoma na šolah iz osrednjeslovenske regije. Dejavniki kraja, šolske usmeritve in izobrazbenega statusa
staršev se niso izkazali za statistično pomembne, vendar bi bilo vseeno potrebno zbrati vzorce, ki odražajo realno
stanje v populaciji.
9.1.7 Kvaliteta informacij o učinkih spola, starosti, razlikah med splošno populacijo in manjšino oz. ranljivo
skupino ipd.: ocena 2
Utemeljitev ocene: prikazani sta statistično pomembni razliki po spolu (Wilkinsov lambda: odrasli =0,95, p = 0,00;
mladostniki = 0,89, p<0,00) in starosti (Wilkinsov lambda: odrasli = 0,96, p = 0,00; mladostniki = 0,95, p<0,02). Ni
prikazanih razlik med splošno populacijo in manjšino.
Norme za odrasle so ločene po spolu in razdeljene v dve starostni skupini pri odraslih. Pri mladostnikih so norme
razdeljene na tri starostne skupine. Norme so ločene po spolu pri dimenzijah opozicionalnost, agresija in bias. Ni
podatka o razlikah med etničnimi skupinami.
9.1.8 Kako stare so normativne študije: ocena 2
Utemeljitev ocene: norme za odrasle so bile pridobljene leta 2006, za mladostnike se uporabljajo norme iz leta
1998.
9.3 Skupna ustreznost:
ocena 2
Utemeljitev ocene: pomanjkljivost norm pri odraslih je, da ne odražajo sestave splošne populacije v Sloveniji, saj
so izračunane na vzorcu za selekcijske namene. Posamezni vzorci mladostnikov so bistveno manjši kot vzorci
odraslih posameznikov. Vzorci mladostnikov so vzeti iz različnih srednjih šol (največ iz gimnazije) v osrednji
Sloveniji in dveh osemletnih osnovnih šol, ene iz Ljubljane in ene iz manjšega kraja vzhodne Slovenije. Dejavnik
kraja se ni pokazal kot statistično pomemben, kar je lahko posledica majhnosti vzorca mladostnikov. Norme za
odrasle so bile narejene leta 2006, za mladostnike pa leta 1998 in so po kriterijih EFPA zastarele.
10. Zanesljivost
10.1 Podatki o zanesljivosti: notranja skladnost (Cronbachov koeficient alfa in razpolovitveni test na ameriškem
vzorcu), retestna zanesljivost preliminarne oblike.
10.2 Notranja konsistentnost
10.2.1 Velikost vzorca: ocena 3
Utemeljitev ocene: trije vzorci preverjanja zanesljivosti v Sloveniji:
papir-svinčnik: N=780;
računalnik: N=699;
strokovna recenzija (Trebovc in Bucik, 2005): N=239.
10.2.2 Vrsta koeficientov v poročilu: Cronbachov koeficient alfa, razpolovitveni test.
10.2.3 Višina koeficientov: ocena 2 (navesti tudi število lestvic z določeno višino koeficientov)
Utemeljitev ocene: vrednosti koeficienta alfa se gibljejo od 0,58 do 0,84 (Slovenski podatki). Večina vrednosti je
sicer višjih od 0,70, razen določenih izjem.
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Tabela 1
Notranja zanesljivost
korigirani
koeficientrazpolovitvena
metoda

Cronbachov koeficient alfa

Dimenzije PIE
Reprodukcija
Inkorporacija
Nekontroliranost
Samozaščita
Deprivacija
Opozicionalnost
Eksploracija
Agresivnost
BIAS

Slovenija
(papirsvinčnik)
0,79
0,81
0,77
0,72
0,72
0,64
0,67
0,74
0,74

Slovenija
(računalnik)
0,76
0,79
0,80
0,69
0,70
0,69
0,67
0,73
0,74

Slovenija
(Trebovc
in Bucik,
2005)
0,83
0,84
0,80
0,78
0,72
0,72
0,58
0,82

ZDA (N=50)
0,90
0,89
0,75
0,80
0,71
0,61
0,78
0,77
0,85

10.2.4 Ali so koeficienti zanesljivosti podani na vzorcih, ki ustrezajo nameravanim uporabnikom? Koeficienti
zanesljivosti so bili opredeljeni na vzorcih, ki: ustrezajo nameravanim uporabnikom.
10.3 Retestna zanesljivost
10.3.1 Velikost vzorca: ocena 1
Utemeljitev ocene: v ZDA je bila izračunana časovna zanesljivost na vzorcu 40 pacientk duševne bolnišnice in 20
posameznic v kontrolni skupini. V Sloveniji je bila preverjena v letih 1978-1979, na preliminarni obliki testa PIE.
Vzorec je vseboval 16 dijakinj in 18 dijakov tretjega letnika gimnazije v Ljubljani.
10.3.2 Velikost koeficientov: ocena 2 (navesti tudi število lestvic z določeno višino koeficientov)
Utemeljitev ocene: vrednost korelacije se spreminja, nekaj jih je tudi nižjih od 0,60, za kar bi bila primernejša
ocena 1.
Tabela 2
Retestna zanesljivost (ameriška raziskava)
Dimenzije testa
Reprodukcija
Inkorporacija
Nekontroliranost
Samozaščita
Deprivacija
Opozicionalnost
Eksploracija
Agresivnost
BIAS

r (p<0,01)
0,66
0,67
0,80
0,44
0,74
0,59
0,47
0,75
0,58

ZDA: produkt-moment korelacija med dimenzijami je bila najmanj 0,90.
10.3.3 Podatki o test-retestnem intervalu:
ZDA: tri dni;
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Slovenija: šest mesecev.

10.3.4 Ali so koeficienti zanesljivosti podani na vzorcih, ki ustrezajo nameravanim uporabnikom? Koeficienti
zanesljivosti so bili opredeljeni na vzorcih, ki: : delno ustreza nameravanim uporabnikom (ni vključenega vzorca
odraslih).
10.4 Zanesljivost vzporednih oblik
Narejena v študiji Bucik in Trebovc (2005).
10.4.1 Velikost vzorca: ocena 3
Utemeljitev ocene: vzorec je bil priložnosten in je vseboval 239 posameznikov, od tega 62 moških in 177 žensk,
starih od 18 do 45 let.
10.4.2 Ali veljajo predpostavke vzporednosti različnih verzij testa? ocena 3
Utemeljitev ocene: obe verziji sta notranje zanesljivi, najmanj je zanesljiva dimenzija eksploracije. Verziji sta
enako dolgi, težavnost je enaka. Razlika je, da so nekateri izrazi drugačni. Narejenih je bilo pet neodvisnih
prevodov pojasnil lastnosti in na podlagi tega naredili končni izbor.
10.4.3 Velikost koeficientov: ocena 1 (navesti tudi število lestvic z določeno višino koeficientov)
Utemeljitev ocene: vrednosti se gibljejo med 0,38 in 0,79.
Tabela 3
Zanesljivost vzporednih oblik (Bucik in Trebovc, 2005)
Originalna
verzija
prisrčen

Nova verzija

Korelacija

ljubezniv

0,50

pustolovski

pustolovski

0,75

zlovoljen

zamerljiv

0,38

zmeden

sramežljiv

0,44

nagel

nagel

0,67

potrt

otožen

0,58

oprezen

previden

0,45

grize se v sebi

čemeren

0,42

družaben

družaben

0,79

prepirljiv

prepirljiv

0,72

poslušen

ubogljiv

0,69

nesproščen

0,43

negotov vase

10.4.4 Ali so koeficienti zanesljivosti podani na vzorcih, ki ustrezajo nameravanim uporabnikom? Koeficienti
zanesljivosti so bili opredeljeni na vzorcih, ki: ustreza nameravanim uporabnikom.
10.8 Skupna ocena ustreznosti zanesljivosti:
ocena 1
Utemeljitev ocene: koeficient notranje zanesljivosti je pri večini lestvic višji od 0,70, z določenimi izjemami, kar
naj bi bilo dovolj za oceno 2 (primerno). Razlog za nižjo zanesljivost je verjetno tudi dejstvo, da test ne vsebuje
različne postavke, ampak se 12 izrazov konstantno ponavlja, zaradi česar težko sodimo o zanesljivosti. Retestna
zanesljivost je bila preverjena zgolj enkrat v kratkem intervalu, potrebno bi bilo preveriti še vsaj enkrat po daljšem
času. V Sloveniji je bila opravljena študija retestne zanesljivosti zgolj pri preliminarni obliki testa. A. Trebovc in
Bucik (2005) sta v svoji raziskavi izpostavila, da merjenje retestne zanesljivosti ni najbolj priporočljivo, saj je test
na rezultate preveč vpliva trenutno čustvovanje. Zanesljivost vzporednih oblik kaže, da imajo izrazi, ki so v novi
verziji spremenjeni, srednje visoke korelacije s svojim ekvivalentom v originalni različici. Na podlagi tega so
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raziskovalci zaključili, da preizkušanci drugače dojemajo pomene izrazov, ki bi v resnici morali imeti enak pomen.
Pri študiji vzporednih oblik je bil vzorec izbran priložnostno, kar vpliva na njegovo reprezentativnost.
11. Veljavnost
11.1 Konstruktna veljavnost
11.1.1 Uporabljena metoda: korelacije z drugimi instrumenti, korelacije med dimenzijami, korelacije dimenzij
testa PIE z izrazi, razlike med skupinami (klastrske skupine), konfirmatorna faktorska analiza.
11.1.2 Ali rezultati (ekploratorne ali konfirmatorne) faktorske analize podpirajo strukturo testa: ocena 1
Utemeljitev ocene: V validacijski študiji (Bucik, Brenk, Vodopivec, 1995), so preverjali dva modela:
dimenzija agresivnosti v strukturi nastopa kot faktor prvega reda in je v tem smislu izenačena s
preostalimi dimenzijami;
dimenzija agresivnosti kot faktor drugega reda (nadredni konstrukt) pojasnjuje sorodnejše dimenzije
(nekontroliranost, deprivacija in opozicionalnost), ki v modelu nastopajo kot faktorji prvega reda.
Rezultati kažejo na večjo verjetnost drugega modela, pri čemer deprivacija precej šibko nasiča svoj t.i. nadredni
faktor agresivnosti. Rezultati ne podpirajo teoretične predpostavke testa, ki pravi, da so vse dimenzije izenačene,
temveč je dimenzija agresivnosti nadredna nekaterim drugim dimenzijam.
Rezultati študije korelacij med dimenzijami, se ne ujemajo s predpostavkami Plutchikovega krožnega modela,
kjer naj bi bile osebnostne poteze razvrščene po stopnji podobnosti. Smiselne korelacije so se pokazala, če jih
interpretiramo z vidika čustev. Lestvica BIAS visoko korelira z dimenzijami agresivnost, deprivacija in
opozicionalnost, kljub temu, da njihovi pripadajoči izrazi niso vključeni v izračun lestvice.
Faktorska študija ne podpira teoretične predpostavke, da se manifestne spremenljivke združujejo v latentne.
Modela ni moč v celoti zavreči, ni pa popolnega prileganja.
11.1.3 Ali postavke ustrezno korelirajo s skorom na podlestvici in lestvici: ocena 1
Utemeljitev ocene: korelacije med dimenzijami testa in izrazi delno potrjujejo teoretični model. Dimenzije
reprodukcija, inkorporacija, nekontroliranost, samozaščita in deprivacija srednje visoko do visoko korelirajo s
pripadajočimi izrazi. Opozicionalnost in pripadajoči izraz negotov vase zelo nizko korelirata (r = 0,36), eksploracija
kaže nizko do srednje pozitivno povezanost s pripadajočimi izrazi in enako dimenzija agresivnosti.
11.1.4 Ali je faktorska struktura invariantna preko skupin in/ali je test nepristranski (DIF): ocena 0
Utemeljitev ocene: ni podatka.
11.1.5 Ali so razlike med skupinami, kot je bilo pričakovano: ocena 3
Utemeljitev ocene: metoda razvrščanja v skupine je razdelila vzorec na dve skupini, ki se razlikujeta v višini
povprečne vrednosti pri dimenzijah reprodukcija, inkorporacija, samozaščita, eksploracija in bias. Skupini bi lahko
označili kot »prilagodljivi« in »ambiciozni«. Spominjata tudi na spolne stereotipe, kjer so za moške bolj značilna
»aktivna« čustva, vezana na tekmovalnost in poudarjanje medosebnih, individualnih razlik, ženskam pa pripadajo
bolj »pasivna« čustva, vezana na socialno povezovanje.
Več raziskav je dokazalo, da PIE dobro razlikuje med posebnimi populacijami ali določenimi pogoji, kar je
predstavljeno v nadaljevanju.
Fahs, Hogan, Fullerton (1968): dimenzija deprivacije je kazala očitno razliko med kontrolno skupino
in skupino depresivnih pacientov v bolnišnici.
Bender (1970): odkril sistematične razlike med izenačenimi skupinami normalnih, nevrotičnih in
psihotičnih oseb.
V hrvaški raziskavi (Čatipović-Veselica, Ilakovac, Durjanček, AMidžić, Burić, Kozmar, Mrdenović,
Ćatipović, 1995) se niso pokazale statistično pomembne razlike med Slovenci in Hrvati. V meta
študiji (Musek, 1989a) so bile ugotovljene razlike med slovenskim in ameriškim vzorcem: slovenski
vzorec je bil bolj deprivirani, manj opozicionalen in (odkrito) agresiven in kaže manjšo nagnjenost k
eksploraciji.
Razlike me Zoisovimi štipendisti (273 potencialnih kandidatov – imeli podatek kdo od njih bo dobil
štipendijo (116) in 99 učencev iste starosti, ki niso bili predlagani za štipendijo: dekleta in fantje se
statistično značilno razlikujejo po reprodukciji, inkorporaciji, samozaščiti, nekontroliranosti in
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agresivnosti; glede na položaj Zoisove štipendije se razlikujejo po reprodukciji, inkorporaciji,
nekontroliranosti, opozicionalnosti, agresivnosti in vrednosti BIAS.
Psihološko spremljanje osebnostnega razvoja v eksperimentalnih športnih oddelkih gimnazij
(Zupančič in Horvat, 1992): N=64 dijakov iz športnih oddelkov in 62 dijakov iz navadnih oddelkov:
med skupino športnikov in ne-športnikov ni bilo statistično pomembnih razlik na dimenzijah PIE.

11.1.6 Korelacije (mediana in razpon) med testom in drugimi testi, ki merijo podobne konstrukte: ocena 2
Utemeljitev ocene: srednje visoke korelacije s testi, ki merijo podobne konstrukte. V določenih primerih je
korelacija nižja od pričakovane.
Tabela 4
Konvergenta veljavnost
PIE
Reprodukcija

Inkorporacija

Nekontroliranost
Samozaščita
Deprivacija
Opozicionalnost
Eksploracija

MMPI
-0,57 socialna
introverzija
-0,50 depresija
-0,56 depresija
-0,42 socialna
introverzija
-0,40 socialna
introverzija
+0,44 socialna
introverzija
+0,45 depresija
-0,34 histerija

Agresivnost

+0,30 socialna
introverzija
+0,46 paranoja

BIAS

+0,38 K-lestvica

EPPS
+0,36 potreba po
navezovanju
-0,33 agresija
+0,36 negovanje
-0,39 agresija
-0,39 uspešnost

CMS

GACL

BIS

+0,45 labilnost

+0,35
impulzivnost

+0,38 obramba
-0,32 dominantnost
+0,46
agresija
-0,25 dominantnost
+0,30 agresija
+0,37 uspešnost
-0,36 potreba po
navezovanju

+0,28
samokontrola
+0,46
agresija

Opomba. MMPI = Minnesota multiphasic personality inventory, EPPS = Edwards personal preference shedule, GACL = Gough
adjective check list, BIS = Barrett impulsivity scale, CMS = Clyde mond scale. Pomembnost korelacij je na ravni 0,01 ali boljša.

Tablela 5
Konvergentna veljavnost: povezave med PIE, EPQ in HANES (N = 63) (Tretnjak, 2001)
PIE
Reprodukcija
Inkorporacija
Nekontroliranost
Samozaščita
Deprivacija
Opozicionalnost
Eksploracija
Agresivnost
BIAS

E
0,49
0,35
0,30
-0,28
-0,45

EPQ
N
P
-0,52
-0,49
-0,42
0,46

L

-0,28
0,37

E
0,60
0,34
0,34
-0,35
-0,49

HANES
N
-0,51
-0,48

L

0,33
0,40

0,29
-0,29
0,31

0,36
0,26
-0,41

-0,27
0,30

0,30
0,27
-0,43

Opomba. E = ekstravernost/introvertnost; N = nevroticizem; P = psihoticizem; L =lestvica lažnivosti.
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Korelacije med dimenzijami instrumentov PIE, EPQ in HANES (N=63 deklet) so pokazale, da se BIAS ne povezuje
z lestvico lažnivosti. Pri raziskavi povezanosti med BFQ in PIE (Bucik, Trebovec), rezultati kažejo, da nekateri
podobni konstrukti ne korelirajo med sabo, kar kaže na slabo konvergentno veljavnost.
11.1.7 Ali korelacije z drugimi instrumenti kažejo na dobro diskriminantno veljavnost (glede na konstrukte, ki
naj bi jih test ne meril): ocena 1
Utemeljitev ocene: raziskave primerljivosti BFQ in PIE kažejo, da različni konstrukti vseeno korelirajo med sabo.
11.1.8 Če je bila uporabljena metoda MTMM, ali rezultati podpirajo konstruktno veljavnost testa (ali res meri,
kar naj bi meril, in ne nečesa drugega): ocena 0
Utemeljitev ocene: ni podatka.
11.1.9 Drugo, npr. IRT metodologija, kvazi-ekperimentalni načrti (opišite): ocena 0
Utemeljitev ocene: ni podatka.
11.1.10 Velikost vzorcev: ocena 3
Utemeljitev ocene:
validacijska študija (Bucik, Brenk in Vodopivec, 1995): 113 posameznikov in 112 študentov psihologije;
korelacije med dimenzijami testa PIE: papirna oblika (N = 780), računalniška oblika (N = 699);
klastrske skupine: 414 posameznikov.
11.1.11 Kvaliteta kriterijskih instrumentov ali drugih pokazateljev: ocena 0
Utemeljitev ocene: ni podatka v priročniku.
11.1.12 Starost študij veljavnosti: več kot 20 let.
11.1.13 Splošna ocena konstruktne veljavnosti: ocena 1
Utemeljitev ocene: analize testa ne podpirajo teoretične razlage, da se manifestne spremenljivke združujejo v
latentne. Avtor testa je zavračal faktorsko analizo. Obstoječe faktorske analize kažejo na slabše prileganje
teoretičnim predpostavkam. Raziskave ne kažejo na dobro konvergentno in diskriminantno veljavnost. Pokazale
so se nizke korelacije med dimenzijami in njihovimi pripadajočimi izrazi. Raziskave kažejo na pričakovane razlike
med skupinami. Pomanjkljivost je starost študij veljavnosti.
11.2 Kriterijska veljavnost
11.2.1 Tip kriterijske študije: sočasna veljavnost (primerjava z BFQ).
11.2.2 Velikost vzorcev: ocena 3
Utemeljitev ocene: vzorec je priložnosten in je vseboval 239 posameznikov, od tega 62 moških in 177 žensk,
starih od 18 do 45 let.
11.2.3 Kvaliteta kriterijskih mer: ocena 0
Utemeljitev ocene: ni navedeno.
11.2.4 Velikost povezave med testom in kriterijem: ocena 1
Utemeljitev ocene: smiselna je zgolj primerjava med pridevnikom pustolovski (PIE) in poddimenzijo odprtost za
izkušnje (BFQ) (r = 0,24) in med pridevnikom zmeden (PIE) in dimenzijo energije (BFQ) (r = 0,27). Koeficienta sta
zmerno visoka. Korelacije med ostalimi dimenzijami so prenizke in ne kažejo veljavnosti.
11.2.5 Starost študij veljavnosti: 15 let.
11.2.6 Splošna ocena kriterijske veljavnosti: ocena 1
Utemeljitev ocene: pokazali sta se zgolj dve zmerno visoki povezavi med PIE in BFQ, in sicer med pridevnikom
pustolovski in poddimenzijo odprtost za izkušnje ter med pridevnikom zmeden in dimenzijo energije. Vzorec je
bil primerno velik, študija pa je nekoliko starejša.
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11.3 Splošna ocena veljavnosti:
ocena 1
Utemeljitev ocene: tako podatki konstruktne kot kriterijske veljavnosti kažejo na slabšo psihometrično
ustreznost. Izjema so zgolj določene lastnosti, ki so opisane pri posamezni postavki. Pomanjkljivost predstavlja
tudi starost študij.
13. Končna evalvacija testa
Testna dokumentacija je ustrezna. Težave pri reševanju testa predstavlja prisilna izbira in slabše razumevanje
dejanskega pomena postavk oziroma lastnosti. Test ima ipsativno odgovarjanje in vrednotenje, zaradi česar je
možna interpretacija zgolj na ravni posameznika. Postavke niso neodvisne med seboj, kar pa vpliva tudi na
psihometrične značilnosti. V priročniku ne zasledimo podrobnih informacij o sami standardizaciji in
priredbi/prevodu testa. Izsledki raziskave, ki sta jo naredila A. Trebovc in Bucik (2005) kažejo na problematičnost
slovenskega prevoda, saj se je izkazalo, da so posamezniki manj pogosto izbirali določene lastnosti katerih
poimenovanje se je spremenilo, pomen pa je ostal enak originalni različici. Poročata tudi, da vprašalnik ni
občutljiv za odkrivanje razlik med posamezniki in da je neustrezen za ocenjevanje osebnostih lastnosti. Norme za
odrasle so bile izračunane leta 2006, njihova pomanjkljivost je, da niso povsem reprezentativne za populacijo v
Sloveniji, saj so vzete iz vzorca za selekcijske namene. Tudi vzorci mladostnikov niso povsem reprezentativni, saj
so geografsko pristranski. Kljub temu, da se geografski dejavnik ni izkazal za statistično pomembnega, je lahko to
zgolj posledica majhnosti vzorca. Potrebno bi bilo posodobiti in izboljšati reprezentativnost norm. Vrednosti
koeficienta alfa, izračunane na slovenskih podatkih, se gibljejo med 0,58 in 0,84. Večina je višjih od 0,70, kar
ustreza oceni primerno. Razmeroma nizki vrednosti so se pokazali v študijah retestne zanesljivosti. A. Trebovc in
Bucik (2005) sta v svoji raziskavi metričnih lastnosti izpostavila, da merjenje retestne zanesljivosti ni najbolj
priporočljivo, saj je test preveč podvržen trenutnemu čustvenemu stanju posameznika. Tako podatki konstruktne
kot kriterijske veljavnosti kažejo slabšo psihometrično ustreznost. Pomanjkljivost predstavlja tudi starost študij.
Priporočila
Glede na nizke ocene norm, zanesljivosti in veljavnosti bi bil potreben nadaljnji razvoj testa in njegova izboljšava.
Trenutno ni priporočljiva uporaba pri psihološkem ocenjevanju, kjer je potrebno zagotoviti čim bolj zanesljivo in
veljavno oceno.

Vprašalnik za oceno osebnosti
1. Osnovni podatki o testu
Ime instrumenta: Vprašalnik za oceno osebnosti.
Kratko ime: PAI.
Izvirno ime testa: Personality assessment inventory – PAI.
Avtorji izvirnega testa: Leslie C. Morey.
Avtorji lokalne priredbe: Jože Jensterle, Janez Mlakar, Urban Groleger.
Lokalni založnik/distributer testa: Center za psihodiagnostična sredstva.
Izdajatelj izvirnega testa: Psychological assessment resources, Inc.
Leto publikacije ocenjene izdaje/revizije: 2014, 2015 (dodatek priročnika, ki vsebuje dodatne indekse tveganja
in kazalce veljavnosti).
Leto priredbe za lokalno uporabo:2009.
Leto izdaje izvirne različice: 1991, 2007.
DEL 1: OPIS INSTRUMENTA
2. Splošni opis instrumenta
Vprašalnik za oceno osebnosti je samoocenjevalni, objektivni vprašalnik, namenjen pridobivanju informacij o
kritičnih kliničnih indikatorjih osebnosti - in ne za pridobivanje poglobljene ocene normativne osebnosti.
Uporablja se ga lahko pri posameznikih starejših od 18 let, leta 2009 pa so v ZDA izdali tudi različico za
mladostnike (PAI-A). Izpolnjevanje zahteva bralno znanje na nivoju četrtega razreda. Obsega 344 postavk, ki
sestavljajo 22 neodvisnih lestvic: 4 lestvice veljavnosti (nedoslednost, redkost, negativen vtis, pozitiven vtis), 11
kliničnih lestvic (telesne pritožbe, anksioznost, motnje povezane z anksioznostjo, depresivnost, manija,
paranoidnost, shizofrenija, »borderline« poteze, antisocialne poteze, težave z alkoholom, težave z drogami), 5
lestvic obravnave (agresivnost, samomorilne misli, stres, pomanjkanje podpore, zavračanje obravnave), 2
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medosebni lestvici (dominantnost, toplina). Vprašalnik ima osnovo v rezultatih konstruktne veljavnosti. Klinični
sindromi so bili izbrani na podlagi njihove zgodovine pomembnosti znotraj klasifikacije duševnih motenj in
pomembnosti v sodobni diagnostični praksi. Lahko se aplicira individualno ali skupinsko. Leta 2015 je v Sloveniji
izšel dodatek priročnika, ki vsebuje vse novosti druge izdaje originalnega priročnika. V skladu z dodatkom je
preurejen profilni list. Glede na rezultate je možno izračunati naslednjih 7 dodatnih kazalcev veljavnosti: indeks
simuliranja, Rogersova diskriminantna funkcija, indeks obrambnega odgovarjanja, Cashelova diskriminantna
funkcija, kazalci veljavnosti, povezani z lestvicama za težave z alkoholom in za težave z drogami ter izračun
kasnejšega naključnega odgovarjanja pri kratkih oblikah ALK in SAM. Dodani so še 3 indeksi tveganja, in sicer:
indeks tveganja za samomor, indeks tveganja za nasilje, indeks procesa zdravljenja. Avtor navaja, da je vprašalnik
primeren za uporabo na področju klinične psihologije, in sicer za diagnostiko, načrtovanje terapije in kot
presejalni pripomoček za odkrivanje psihopatologije.
3. Klasifikacija
3.1 Vsebinsko področje: klinični sindromi.
3.2 Namen uporabe: klinično: diagnosticiranje znotraj klinične psihologije, načrtovanje terapij, presejalni
pripomoček za odkrivanje psihopatologije.
3.3 Opis populacije, ki ji je test namenjen: namenjen je posameznikom, ki so starejši od 18 let.
3.4 Število lestvic in kratek opis spremenljivk, ki jih meri instrument:
22 neodvisnih lestvic:
4 lestvice veljavnosti: nedoslednost, redkost, negativen vtis, pozitiven vtis;
11 kliničnih lestvic: telesne pritožbe (konverzija, somatizacija, zaskrbljenost za zdravje), anksioznost
(kognitivna, afektivna, fiziološka), motnje povezane z anksioznostjo (obsesivno-kompulzivna, fobije,
travmatski stres), depresivnost (kognitivna, afektivna, fiziološka), manija (raven aktivnosti,
grandioznost, razdražljivost), paranoidnost (zvišana budnost, preganjanost, zamera), shizofrenija
(psihotično doživljanje, socialni umik, motnje mišljenja), »borderline« poteze (afektivna nestabilnost,
težave z identiteto, negativni odnosi, samoškodovanje), antisocialne poteze (antisocialno vedenje,
egocentričnost, iskanje vznemirjenj), težave z alkoholom, težave z drogami;
5 lestvic obravnave: agresivnost (agresivna naravnanost, besedna agresivnost, fizična agresivnost),
samomorilne misli , stres, pomanjkanje podpore, zavračanje obravnave;
2 medosebni lestvici: dominantnost, toplina.
Dodatni kazalci veljavnost, ki jih lahko izračunamo: indeks simuliranja, indeks obrambnega odgovarjanja,
Cashelova diskriminantna funkcija. Izračunamo lahko tudi indekse tveganja za samomor, nasilje in proces
zdravljenja.
3.5 Način odgovarjanja: papir-svinčnik, računalniško-preko spletne aplikacije.
3.6 Zahteve za testiranca:
ročne sposobnosti: ni relevantno;
ročnost: ni relevantno;
vid: ni informacij;
sluh: ni relevantno;
zahteve jezikovnega testa (razumevanje in govorjenje): podane potrebne informacije;
branje: podane potrebne informacije;
pisanje: ni informacij.
3.7 Oblika postavk: štiristopenjska lestvica, Likertovega tipa.
3.9 Ipsativnost: ni relevantno.
3.9 Skupno število testnih postavk in število postavk na posameznem podtestu/lestvici: skupno ima vprašalnik
344 postavk: nedoslednost (10), redkost (8), negativen vtis (9), pozitiven vtis (9), telesne pritožbe (24),
anksioznost (24), motnje povezane z anksioznostjo (24), depresivnost (24), manija (24), paranoidnost (24),

39

shizofrenija (24), »borderline« poteze (24), antioscialne poteze (24), težave z alkoholom (12), težave z drogami
(12), agresivnost (18), samomorilne misli (12), stres (8), pomanjkanje podpore (8), zavračanje obravnave (8),
dominantnost (12), toplina (12).
3.10 Predvideni način uporabe: superviziran način.
3.11 Način administriranja testa: supervizirano individualno/skupinsko administriranje, supervizirana
računalniška administracija preko spletne aplikacije.
3.12 Čas, potreben za administriranje instrumenta:
izvedba: od 40 do 50 minut;
Vrednotenje: približno 20 minut; s pomočjo računalnika traja le nekaj minut.
3.13 Različne oblike instrumenta: kratka oblika vprašalnika (prvih 160 postavk iz vprašalnika PAI), vprašalnik za
mladostnike (PAI-A).
4. Merjenje in vrednotenje
4.1 Vrednotenje testa: računalniško vrednotenje z direktnim vnosom odgovorov testiranca ali preprosto ročno
vrednotenje s ključem.
4.2 Surovi skori: seštejemo točke za vsako lestvico ali podlestvico in vneseš surove rezultate v ustrezno polje na
strani B profilnega lista. S seštevkom vseh surovih rezultatov na podlestvicah, dobimo surovi rezultat lestvic.
Surove rezultate na lestvicah narišemo na stran A in jih s tem pretvorimo v T-vrednosti.
4.3 Lestvice: T-vrednosti.
4.4 Transformacija surovih skorov v standardne skore: ne normalizirana- linearna transformacija v standardne
skore.
5. Računalniško generirana poročila
5.1 Ali jih instrument vključuje? Da.
6. Preskrba in stroški
6.1. Dokumentacija v testnem paketu: priročnik, dodatek priročnika, vprašalnik, odgovorni list s ključem, profilni
list, seznam kritičnih postavk.
6.2 Metoda objave dokumentacije: papir in elektronska oblika.
6.3.1 Začetni stroški nakupa testa:
začetni paket – papir (priročnik, dodatek priročnika, 5 vprašalnikov, 25 odgovornih listov s ključem, 25
profilnih listov, 25 seznamov kritičnih postavk): 282,20€;
e-začetni paket (priročnik in dodatek priročnika na papirju, 25 e-vprašalnikov): 163€.
6.3.2 Nadaljnji stroški uporabe testa:
vprašalnik: 24€;
vprašalnik M v hrvaščini: 22€;
vprašalnik Ž v hrvaščini: 22€;
odgovorni list s ključem v hrvaščini: 1,45€;
odgovorni list s ključem: 1,45€;
profil list PAI z dodatnimi indeksi: 0,55€;
seznam kritičnih postavk PAI: 0,26€.
6.4.1 Cena poročil, ki jih generira računalniška aplikacija:
e-vprašalnik (izvedba/vrednotenje) (1-50): 2,30€;
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e-vprašalnik (izvedba/vrednotenje) (nad 50): 2,07€.

6.4.2–6.5 Drugi stroški:
podložna mapa PAI (uvoz): 40€;
knjiga: An interpretive guide to the personality: 113,30€;
organizirano usposabljanje.
6.6 Kvalifikacija, zahtevana s strani dobavitelja testa: univerzitetni diplomirani psiholog (predbolonjski program)
ali magister psihologije (bolonjski program) z opravljenim dodatnim usposabljanjem – kategorija D (potrebno
organizirano usposabljanje ali specializacija).
6.7 Poklicna kvalifikacija, zahtevana za uporabo instrumenta: univerzitetni diplomirani psiholog (predbolonjski
program) ali magister psihologije (bolonjski program) z opravljenim dodatnim usposabljanjem – kategorija D
(potrebno organizirano usposabljanje ali specializacija).
DEL 2: EVALVACIJA INSTRUMENTA PO MODELU EFPE ZA PREGLED PSIHOLOŠKIH TESTOV
7. Kvaliteta utemeljitve potrebe po testu, predstavitve testa in podanih informacij
7.1 Kakovost utemeljitev
7.1.1 Teoretična utemeljitev merjenih konstruktov: ocena 4
Utemeljitev ocene: izbor lestvic je teoretično utemeljen. Lestvice so izbrali tako, da bi vključevali konstrukte, ki
so najprimernejši za ocenjevanje širokega razpona duševnih motenj.
7.1.2 Opis razvoja (in/ali prevoda ali priredbe) instrumenta: ocena 4
Utemeljitev ocene: zelo natančen opis razvoja vprašalnika. Opisana je konceptualna osnova, kako je potekala
sama konstrukcija vprašalnika in izbira postavk in razvoj lestvic. Natančno je opisana tudi slovenska priredba.
7.1.3 Temeljitost analize postavk in modela analize postavk: ocena 4
Utemeljitev ocene: natančno je opisana izbira postavk, skozi konceptualno in empirično analizo. Značilnosti
postavk so bile množici različnih vzorcev dobljene z izvedbo dveh predhodnih različic vprašalnika – alfa in beta.
7.1.4 Predstavitev vsebinske veljavnosti: ocena 3
Utemeljitev ocene: raziskovalna skupina, ki so jo sestavljali strokovnjaki s področja psihologije, je neodvisno
zbrala postavke, ki so vključevale konstrukte. Pomagali so si z raziskovalno literaturo, DSM in drugimi
diagnostičnimi pripomočki. Zbrali so več kot 2200 postavk. Glede na konceptualno in empirično evalvacijo, je bilo
na koncu izbranih 344 postavk. Postavke so bile pregledane glede pristranskosti. Navedeno je, kateri strokovnjaki
so sodelovali pri slovenskem prevodu vprašalnika.
7.1.5 Povzetek relevantnih raziskav: ocena 4
Utemeljitev ocene: v priročniku so povzete relevantne raziskave glede veljavnosti vprašalnika. Dodatne raziskave
vsebuje še dodatek priročnika.
7.1.6 Splošna ocena kakovosti utemeljitve osnov testa: ocena 4
Utemeljitev ocene: utemeljitev je zelo dobra. Vprašalnik je teoretično utemeljen, postavke so natančno izbrane
in konceptualno ter empirično analizirane. V priročniku najdemo veliko število relevantnih raziskav. Natančno je
predstavljena tudi vsebinska veljavnost.
7.2 Ustreznost dokumentacije za uporabnika (uporabniškega in tehničnega priročnika, dodanih norm itd.)
7.2.1 Utemeljitev potrebe po testu in njegovih temeljev (logičen in jasen opis, kaj test meri in zakaj je bil
konstruiran tako, kot je bil): ocena 4
Utemeljitev ocene: potreba po testu je jasno utemeljena. Odkar je bil vprašalnik na trgu, je zelo uporabljen tako
za klinične kot raziskovalne namene. Več raziskav poudarja pomembnost vprašalnika. Utemeljena je tudi potreba
po standardizaciji vprašalnika za Slovensko okolje. Jasno je opisano kaj meri in njegova konstrukcija je empirično
ter konceptualno utemeljena.
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7.2.2.1 Razvoj testa: ocena 4
Utemeljitev ocene: natančen opis razvoja testa v priročniku.
7.2.2.2 Razvoj testa skozi prevod/priredbo: ocena 3
Utemeljitev ocene: opisana sta standardizacijski in klinični vzorec ter načrt vzorčenja. Navedeno je kateri
strokovnjaki so sodelovali pri prevodu in priredbi. Drugih podatkov ni.
7.2.3 Standardizacija: ocena 4
Utemeljitev ocene: opisano je kako je standardizacija potekala, kakšni so bili vzorci in njihova reprezentativnost.
7.2.4 Norme: ocena 4
Utemeljitev ocene: norme so prikazane v obliki T-vrednosti za slovenski standardizacijski vzorec, ameriški
standardizacijski vzorec, ameriški klinični vzorec, vzorec Afroameričanov, vzorec ameriških starostnikov
(posamezniki stari 60 let in več), vzorec ameriških študentov, slovenski standardizacijski vzorec za kratko obliko
vprašalnika, ameriški standardizacijski vzorec za kratko obliko vprašalnika.
7.2.5 Zanesljivost: ocena 3
Utemeljitev ocene: zanesljivost je bila izračunana z Cronbachovim koeficientom alfa na slovenskem in ameriškem
vzorcu. V priročniku so tudi ameriški podatki za retestno zanesljivost, v intervalu od treh do štirih tednov, pri
različnih vzorcih. Ni podatka o retestni zanesljivosti slovenske različice.
7.2.6 Konstruktna veljavnost: ocena 4
Utemeljitev ocene: priročnik vsebuje podatke o konvergentni in diskriminantni veljavnosti in faktorske analize.
V priročniku je veliko število relevantnih raziskav, ki so jasno opisane.
7.2.7 Kriterijska veljavnost: ocena 4
Utemeljitev ocene: v priročnik so relevantne raziskave, ki kažejo na kriterijsko veljavnost. Raziskave so narejene
na slovenskem in ameriškem vzorcu. Podatki so jasno predstavljeni.
7.2.8 Računalniško generirana poročila: ocena 1
Utemeljitev ocene: v priročniku je le nekaj informacij o računalniških poročilih.
7.2.9 Splošna ocena ustreznosti dokumentacije, ki je dostopna uporabniku (uporabniškega in tehničnega
priročnika, dodanih norm itd.): ocena 3
Utemeljitev ocene: dokumentacija, ki je dostopna uporabniku je jasna in izčrpna. V priročniku bi lahko bili
natančnejši podatki o postopku prevoda vprašalnika. Ni veliko podatkov o računalniški izvedbi in poročilu. Zaradi
nereprezentativnosti slovenskega kliničnega vzorca nimamo pripadajočih norm. Vse omejitve v zvezi s tem so
jasno navedene. V priročniku je veliko informacij glede zanesljivosti in veljavnosti.
7.3 Kakovost navodil za uporabnika
7.3.1 Za administriranje testa: ocena 4
Utemeljitev ocene: natančna navodila glede administriranja testa. V priročniku je navedeno kakšno okolje je
potrebno zagotoviti, kako se lahko vprašalnik izvede in kakšne so zahteve za testiranca.
7.3.2 Za vrednotenje odgovorov: ocena 4
Utemeljitev ocene: natančna navodila za vrednotenje, vpisovanje na profilni list in izris profila. Natančna so tudi
navodila za izračun indeksov tveganja in dodatnih pokazateljev veljavnosti (v dodatku priročnika). Posebno je
opisano vrednotenje lestvice nedoslednosti, ki je nekoliko težje.
7.3.3 Za primerjavo z normami: ocena 4
Utemeljitev ocene: v priročniku so vse potrebne informacije glede primerjave z normami. Primerjava poteka
glede na T-vrednosti s katerimi določamo klinično pomembnost določenih težav. V priročniku so tabele s Tvrednostmi za: standardizacijski vzorec, ki ustreza značilnostim popisa prebivalstva v Sloveniji in ZDA; klinični
vzorec ZDA; standardizacijski vzorec Afroameričanov, ki ustreza značilnostim popisa (ZDA); vzorec študentov
(ZDA). Zaradi nereprezentativnosti slovenskega kliničnega vzorca se uporabljajo ameriške norme.

42

7.3.4 Za interpretacijo in poročanje: ocena 4
Utemeljitev ocene: natančno so opisane interpretacije posameznih lestvic, v dodatku priročnika so opisi
interpretacije dodatnih kazalcev veljavnosti in dodatnih indeksov. Natančno je opisana interpretacija kritičnih
postavk. Pri vsaki podlestvici in lestvici je navedeno kaj lahko sklepamo o posamezniku, glede na dobljen rezultat.
Navedena so opozorila glede interpretacije. Opozorjeno je tudi, da je slovenski klinični vzorec nereprezentativen,
zaradi česar je potrebna posebna previdnost pri interpretiranju. V priročniku so podani primeri vrednotenja in
interpretacije.
7.3.5 Za dajanje povratne informacije in poročanje uporabniku: ocena 4
Utemeljitev ocene: v dodatku priročnika je posebno poglavje o podajanju povratnih informacij, kjer so navedene
vse ključne informacije, ki uporabniku pomagajo pri strokovnem poročanju o rezultatih.
7.3.6 Za zagotavljanje dobrega ravnanja glede pristranskosti: ocena 4
Utemeljitev ocene: za zagotavljanje nepristranskosti postavk, so bile le-te pregledane s strani skupine
strokovnjakov iz različnih okolij (temnopolta psiholog in psihologinja, temnopolta državljan in državljanka,
hispanska in bela psiholog in psihologinja ter državljan in državljanka ter duhovnik in duhovnica), ki so označili
postavke, ki so se jim zdele žaljive na podlagi spola, rase, etnične pripadnosti ali vere. Prikazan je vpliv
demografskih spremenljiv na slovenskem in ameriškem vzorcu. Navedene so omejitve glede uporabe slovenskih
kliničnih norm.
7.3.7 Omejenost uporabe: ocena 4
Utemeljitev ocene: navedeno je, da je za izpolnjevanje vprašalnika potrebno bralno znanje na ravni četrtega
razreda. Potrebna je pazljivost pri posameznikih, katerih prvi ali materni jezik ni angleščina/slovenščina, saj ni
bilo narejenih raziskav s takšnimi primeri. Navedeno je, da je pri morebitnih telesnih in čustvenih omejitvah, ki
so posledica narave posameznikove motnje, potrebna pazljivost pri izvedbi in interpretaciji.
7.3.8 Software in tehnična podpora: ocena 0
Utemeljitev ocene: ni podrobnih informacij.
7.3.9 Reference in podporna gradiva: ocena 4
Utemeljitev ocene: v priročniku je navedeno veliko relevantnih strokovnih podpornih gradiv.
7.3.10 Splošna ocena kakovosti navodil za uporabo: ocena 4
Utemeljitev ocene: navodila so zelo jasna in natančna, kar omogoča uporabniku strokovno uporabo, hkrati je
navedeno kje je potrebna pazljivost in lastna klinična presoja ustreznosti.
7.4 Splošna primernost dokumentacije:
ocena 4
Utemeljitev ocene: na splošno je dokumentacija zelo dobra. Vsebuje natančne in relevantne podatke, ki
omogočajo uporabniku strokovno uporabo in vpogled v konstrukcijo vprašalnika. Vprašalnik je empirično
utemeljen, veljavnost je podprta z različnimi raziskavami.
8. Kvaliteta testnih gradiv
8.1 Kvaliteta testnih gradiv pri testih tipa papir-svinčnik
8.1.1 Splošna kvaliteta testnih gradiv (testnih zvezkov, odgovornih listov, testnih predmetov itd.): ocena 2
Utemeljitev ocene: odgovorni list je zaradi majhnega formata nepregleden. Testiranec mora biti zelo pozoren,
da prav označuje posamezne postavke. Format je majhen, ker so na eni strani lista zbrani odgovori na vseh 344
postavk. Vprašalnik je razumljiv in v primernem formatu. Navodila so jasno napisana na začetku vprašalnika.
Profilni list je jasen in pregleden.
8.1.2 Kako z lahkoto testiranec razume nalogo: ocena 4
Utemeljitev ocene: testiranec, ki nima določenih omejitev, ki so omenjena v priročniku, lahko z lahkoto razume
navodila.
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8.1.3 Jasnost in razumljivost navodil za testirance (vključno z vzorčnimi primeri postavk in delom za vajo):
ocena 3
Utemeljitev ocene: na začetku vprašalnika so razumljiva navodila. Ni vključenega dela za vajo ali vzorčni primer
postavke.
8.1.4 Kako z lahkoto testiranec podaja odgovore: ocena 3
Utemeljitev ocene: testiranec odgovarja na štiristopenjski lestvici, od ni res do zelo res. Morda se je
posameznikom včasih težko odločiti za skrajne možnosti, vendar je vseeno lažje izbirati med štirimi stopnjami,
kot zgolj med drži/ne drži.
8.1.5 Kvaliteta oblikovanja postavk in jasnost grafične vsebine v primeru neverbalnih postavk: ocena 3
Utemeljitev ocene: postavke so relativno kratke in razumljive. Potrebna je večja pazljivost pri nikalnih oblikah
postavk.
8.1.6 Kvaliteta gradiva (pri testih tipa papir-svinčnik) nasploh: ocena 3
Utemeljitev ocene: kvaliteta je v splošnem dobra. Največja pomanjkljivost je slabša preglednost odgovornega
lista, kjer lahko dokaj hitro pride do zmote pri označevanju odgovorov.
9. Norme
9.1 Interpretacija glede na norme
9.1.1 Ustreznost za lokalno uporabo: ocena 3
Utemeljitev ocene (v tem poglavju poleg ocene izpišite tudi opis ocene): norme zbrane na normativnem vzorcu,
so primerne za lokalno uporabo. Ni slovenskih norm za klinično skupino, zato se uporabljajo ameriške norme.
9.1.2 Ustreznost za nameravano uporabo: ocena 3
Utemeljitev ocene: v Sloveniji imamo norme zgolj za normativno skupino, ne za klinično. Ameriški podatki
obsegajo več vzorcev (standardizacijski, klinični, študentje, vzorec Afroameričanov).
9.1.3 Velikost vzorcev pri klasičnem normiranju: ocena 3
Utemeljitev ocene:
slovenski vzorec splošne populacije odraslih: N = 538;
klinični vzorec: N = 103;
ameriški standardizacijski vzorec odraslih: N = 1462;
reprezentativen klinični vzorec ZDA: N = 1265;
vzorec študentov ZDA: N = 1051.
9.1.4 Velikost vzorcev pri zveznem normiranju: ocena n/a
Utemeljitev ocene:
9.1.5 Postopki vzorčenja: naključno – stratificirano.
9.1.6 Reprezentativnost normativnega vzorca (vzorcev): ocena 3
Utemeljitev ocene: slovenski normativni vzorec temelji na popisu prebivalstva iz leta 2002. Posamezne regije so
enakovredno zastopane, enakomerna je razporeditev med spoloma in med starostnimi skupinami, glede na
podatke Statističnega urada RS. Tudi razmerje med stopnjami izobrazbe se dobro ujema z načrtovanim. Klinični
vzorec ni reprezentativen, saj glede na pogostost diagnoz v Sloveniji, v vzorcu niso dobro zastopane.
9.1.7 Kvaliteta informacij o učinkih spola, starosti, razlikah med splošno populacijo in manjšino oz. ranljivo
skupino ipd.: ocena 4
Utemeljitev ocene: prikazane so razlike med klinično in normativno populacijo. Pojasnjen je vpliv demografskih
spremenljivk pri slovenskem in ameriškem vzorcu. Vzorci so bili sestavljeni glede na podatke popisa prebivalstva
za čim boljšo reprezentativnost. Skozi postopek razvoja vprašalnika so uporabljali postopke za zmanjšanje vpliva
demografskih spremenljivk, kot so rasa, spol in starost.
9.1.8 Kako stare so normativne študije: ocena 3
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Utemeljitev ocene: na Centru za psihodiagnostična sredstva so pripravili normativni vzorec leta 2007.
9.3 Skupna ustreznost:
ocena 3
Utemeljitev ocene: norme so reprezentativne za populacijo kateri so namenjene. Pomanjkljivost slovenskih
norm predstavlja nereprezentativnost kliničnega vzorca. V priročniku je zapisano, da se lahko za ta namen
sklicujemo na ameriške podatke, potrebna pa je predvsem previdnost pri interpretaciji podlestvic Zvišana
budnost, Besedna agresivnost ter pri lestvici Redkost, zaradi majhnih razlik med aritmetičnimi sredinami
normativnega in kliničnega vzorca ter zvišanj ali znižanj slovenskih aritmetičnih sredin. Slovenske norme so
sodobne.
10. Zanesljivost
10.1 Podatki o zanesljivosti: notranja zanesljivost (ameriški in slovenski podatki), stabilnost v času (ameriški
podatki).
10.2 Notranja konsistentnost
10.2.1 Velikost vzorca: ocena 4
Utemeljitev ocene:
slovenski vzorec: N = 538;
normativni ameriški vzorec (1): N = 1000;
ameriški vzorec študentov (3): N = 1051;
ameriški klinični vzorec (2): N = 1246.
10.2.2 Vrsta koeficientov v poročilu: Cronbachov koeficient alfa.
10.2.3 Višina koeficientov: ocena 3 (navesti tudi število lestvic z določeno višino koeficientov)
Utemeljitev ocene:
Povprečje 22 lestvic:
SLO: α = 0,79;
ZDA 1: α = 0,81;
ZDA 2: α = 0,86;
ZDA 3: α = 0,82.
Višine koeficienta pri podlestvicah se gibljejo med 0,49 in 0,84 (slovenski normativni vzorec). Nekoliko nižje
vrednosti so pri lestvicah nedoslednost (0,42) in redkost (0,22), saj lestvici ne merita teoretičnih konstruktov,
ampak skrbnost s katero je bil test opravljen.
Slovenski podatki se dobro ujemajo z ameriškimi, koeficient je sicer nekoliko nižji, pri nekaterih lestvicah in
podlestvicah pa višji.
Koeficient alfa za podskupine ameriškega normativnega vzorca (povprečje 22 lestvic):
nebelci: 0,78;
belci: 0,77;
moški: 0,79;
ženske: 0,75;
manj kot 40: 0,79;
40 ali več: 0,75.
Rezultati kažejo na malo variabilnosti znotraj rase, spola in starosti, razen kjer so bile razlike zaradi omejitev
razpona rezultatov znotraj skupine, npr. vrednosti koeficient alfa, lestvice DRG, so nižje pri starejših ljudeh in
ženskah, ker je na splošno manj težav z zlorabo drogo pri teh dveh skupinah. Podobno vidimo pri slovenskem
vzorcu žensk, pri lestvici ALK.
Koeficient alfa za podskupine slovenskega normativnega vzorca (mediana 22 lestvic):
moški: 0,79;
ženske: 0,76;
manj kot 40: 0,76;
40 ali več: 0,79.
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10.2.4 Ali so koeficienti zanesljivosti podani na vzorcih, ki ustrezajo nameravanim uporabnikom? Koeficienti
zanesljivosti so bili opredeljeni na vzorcih, ki: ustrezajo nameravanim uporabnikom.
10.3 Retestna zanesljivost (ameriška študija)
10.3.1 Velikost vzorca: ocena 2
Utemeljitev ocene: N1 = 75 odraslih; N2 = 80 študentov.
10.3.2 Velikost koeficientov: ocena 3 (navesti tudi število lestvic z določeno višino koeficientov)
Utemeljitev ocene: ocene kažejo na malo sprememb med dvema testiranjema. Absolutne spremembe skozi čas
so precej majhne, na ravni dveh do treh T-vrednosti pri večini lestvic.
Vrednosti koeficienta se gibljejo med 0,68 in 0,92. Zopet imamo najnižje vrednosti pri lestvicah nedoslednost
(0,31) in redkost (0,48).
10.3.3 Podatki o test-retestnem intervalu: prvi vzorec je bil testiran v razmiku 24 dni, drugi pa v razmiku 28 dni.
10.3.4 Ali so koeficienti zanesljivosti podani na vzorcih, ki ustrezajo nameravanim uporabnikom? Koeficienti
zanesljivosti so bili opredeljeni na vzorcih, ki: ustrezajo nameravanim uporabnikom.
10.8 Skupna ocena ustreznosti zanesljivosti:
ocena 3
Utemeljitev ocene: glede na študije v priročniku je notranja konsistentnost vprašalnika dobra. Mediana vseh 22
lestvic, na slovenskem vzorcu, je 0,79, vendar je nekoliko nižji koeficient na račun lestvic nedoslednost (0,42) in
redkost (0,22), saj lestvici ne merita teoretičnih konstruktov, ampak skrbnost s katero je bil test opravljen. Izračun
notranje konsistentnosti temelji na velikem reprezentativnem vzorcu (slovenski in ameriški). Ameriški podatki so
bolj temeljiti, saj izračuni obsegajo več vzorcev, izračunana pa je tudi stabilnost v času, kar ni bilo storjeno na
slovenskem vzorcu. Rezultati kažejo nizko variabilnost glede na spol in starost v Sloveniji, na ameriškem vzorcu
so rezultati primerljivi, hkrati se je pri njih pokazala tudi nizka variabilnost z ozirom na raso.
11. Veljavnost
11.1 Konstruktna veljavnost
11.1.1 Uporabljena metoda: eksploratorna in konformatorna faktorska analiza, korelacije med lestvicami,
konvergentni in diskriminantni in konvergentni korelati veljavnosti (ameriški podatki).
11.1.2 Ali rezultati (ekploratorne ali konfirmatorne) faktorske analize podpirajo strukturo testa: ocena rezultati
eksploratorne:3; rezultati konfirmatorne:1(slovenska študija), 3 (ameriška študija)
Utemeljitev ocene: na slovenskem vzorcu so z eksploratorno faktorsko analizo izločili enako število faktorjev pri
izvorni različice. Odstopanje se je pokazalo zgolj pri tretjem faktorju v normativni skupini in četrtem faktorju v
klinični skupini. Na slovenskem vzorcu je bila opravljena tudi konfirmatorna faktorska analiza podlestvic. Ocene
parametrov so bile izračunane po metodi največje verjetnosti. Rezultati kažejo slabo prileganje originalnim
izračunom, saj nobeden izmed indeksov ne presega kritične ravni 0,90. Avtorji slovenskega priročnika navajajo
možno razlago takšnega rezultata, in sicer majhnost slovenskega kliničnega vzorca, zaradi česar so bili prisiljeni v
analizo vključiti normativni vzorec, ki pa ima manjšo spremenljivost.
Konfirmatorna analiza originalne različice kaže, da se empirični podatki precej dobro prilegajo predvidenim
sestavam podlestvic. Kazalci vseh sestav na podlestvicah so bili nad 0,97 (za dobro prileganje naj ne bi bili indeksi
pod 0,90). Uporabljen je bil Bentler-Bonettov normirani indeks prileganja.
11.1.3 Ali postavke ustrezno korelirajo s skorom na podlestvici in lestvici: ocena 0
Utemeljitev ocene: ni podatka.
11.1.4 Ali je faktorska struktura invariantna preko skupin in/ali je test nepristranski (DIF): ocena 2
Utemeljitev ocene: pri razvoju vprašalnika so uporabili postopke za zmanjšanje vpliva demografskih
spremenljivk, kot so rasa, spol, starost. Drugih podatkov ni v priročniku.
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11.1.5 Ali so razlike med skupinami, kot je bilo pričakovano: ocena 3
Utemeljitev ocene: prikazale so se pričakovane razlike med klinično in normativno populacijo. Aritmetične
sredine v kliničnem vzorcu so višje od tistih v standardizacijskem vzorcu, razen pri lestvici POZ, kar je skladno s
pomanjkanjem samozavesti in lestvici ZAV, kjer se pokaže, da so normativni posamezniki manj motivirani za
zdravljenje kot klinični. Razlike med ženskami in moškimi v aritmetičnih sredinah so v splošnem manjše od štirih
enot T-vrednosti. Razlika med spoloma je bila ugotovljena na lestvicah ANT in ALK, kjer imajo moški višjo
povprečno vrednost, kar se sklada tudi z ameriškimi podatki. Razlika ni presenetljiva, zaradi pogostejšega pojava
disocialne osebnostne motnje in alkoholizma pri moških. Razlika na slovenskem vzorcu, se je pokazala tudi na
podlestvici Fobija, kjer pa imajo ženske višjo povprečno vrednost. Na ameriškem vzorcu so majhne razlike v
rezultatih, na račun rase, razen pri lestvici PAR, kar tudi ni presenečenje, saj črna rasa še vedno doživlja
neenakosti in so zato bolj nagnjeni k previdnosti in zaznavanju nepravičnosti. Nekaj je tudi razlik med najmlajšo
in najstarejšo skupino, ki pa so bolj vidne na ameriškem, kot na slovenskem vzorcu. Dokazano je tudi, da klinične
lestvice dobro razlikujejo med različnimi diagnostičnimi skupinami.
11.1.6 Korelacije (mediana in razpon) med testom in drugimi testi, ki merijo podobne konstrukte: ocena 3
Utemeljitev ocene:
Lestvice veljavnosti: NEG je najvišje povezana s F-lestvico MMPI (r = 0,54); POZ je povezana z MarloweCrowneovo lestvico (r (odrasli) = 0,44, r (študenti) = 0,56), lestvico K MMPI (r = 0,47) in L MMPI (r = 0,41);
z lestvico RED ni bilo ugotovljenih nobenih pomembnih povezav; NED kaže šibko negativno korelacijo z
Marlowe-Crowneovo lestvico (r = -0,30 in r = -0,24).
Klinične lestvice:
o Lestvice nevrotičnega spektra:
 TEL se najmočneje povezuje z Wigginsovo lestvico zaskrbljenosti glede zdravja (r =
0,82) in organskih problemov (r = 0,82), z Wahlerjevim vprašalnikom telesnih
simptomov (r = 0,72) in lestvico hipohondrije MMPI ( r = 0,60). Majhne do srednje
velike povezave so bile ugotovljene tudi z merami čustvene stiske (anksioznost in
depresija);
 ANK se pomembno povezuje z nevroticizmom (r = 0,76) in anksioznostjo (r = 0,76) na
NEO-PI, dispozicijsko anksioznostjo (r = 0,73) na STAI in depresivnostjo na
Wigginskovih vsebinskih lestvicah MMPI (r = 0,76);
 MPA (motnje povezane z anksioznostjo): najvišja korelacija z Lestvico PTSD Mississippi
(r = 0,81), druga najvišja pa z Lestvico strahov (FSS) ( r = 0,66). Vsaka izmed lestvic
neposredno ustreza motnji, ki jo zajema lestvica MPA;
 DEP: najmočneje povezana z Beckovim vprašalnikom depresivnosti (r = 0,80, r = 0,81,
r = 0,70) in Wigginsovo lestvico depresivnosti (r = 0,81).
o Lestvice psihotičnega spektra:
 MAN (manija): najmočneje se povezuje z Wigginskovimi vsebinskimi lestvicami MMPI
– psihoticizem (r = 0,58), sovražnost (r = 0,55), hipomanija (r = 0,63) in lestvico Ma
MMPI ( r = 0,53);
 PAR (paranoidnost): najbolj korelira z lestvico paranoidne osebnostne motnje na
MMPI (r = 0,45), Wigginsovo lestvico psihoticizma (r = 0,60) in različnimi merami
sovražnosti ( r = 0,54);
 SHZ (shizofrenija): najmočneje se povezuje z Wigginsovo lestvico psihoticizma (r =
0,76) ter lestvicama shizotipske (r = 0,67) in paranoidne (r = 0,66) Lestvice osebnostne
motenosti MMPI.
o Lestvice vedenjskih motenj:
 BOR (»borderline« poteze): najmočneje se povezuje z lestvico »borderline«
osebnostne motnje na MMPI (r = 0,77, r = 0,63), lestvico nevroticizma na NEO-PI (r =
0,67) in podlestvico sovražnosti na NEO-PI (r = 0,70);
 ANT (antisocialne poteze): najvišje korelacije so se pokazale s Harejevo lestvico (r =
0,82 (vzorec študentov), r = 0,54 (vzorec zdravljenih odvisnikov od drog in alkohola) in
lestvico antisocialne osebnostne motnje MMPI (r = 0,60 (klinični vzorec), r = 0,77
(vzorec študentov);
 ALK (težave z alkoholom) in DRG (težave z drogami) sta kazali podoben vzorec
korelacij: visoke korelacije z primerljivimi lestvicami, ki merijo zlorabe škodljivih snovi
in zmerne korelacije s kazalci antisocialne osebnosti.
o Lestvice obravnave:
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AGR (agresivnost): najvišje korelira z lestvicama sovražnosti NEO-PI (r = 0,83) in jeze
kot poteze STAXI (r = 0,75);
SAM (samomorilne misli): najvišje korelira z beckovo lestvico brezupa (r = 0,64),
Beckovim vprašalnikom depresivnosti (r = 0,54 (klinični vzorec), r = 0,61 (vzorec
študentov), samomorilnimi mislimi (r = 0,56) in skupnim rezultatom na Lestvici
verjetnosti samomora (r = 0,40);
POD (pomanjkanje podpore): močno negativno povezana z lestvicami zaznane
socialne podpore (r = -0,67 (družina-študentje); -0,59 (prijatelji-študentje), - 0,55
(družina- odrasli), - 0,63 (prijatelji-odrasli);
ZAV (zavračanje obravnave): negativna povezava z Wigginsovo lestvico nizke morale
in podlestvico ranljivosti na NEO-PI, kar je v skladu z avtorjevim mnenjem, da stres
deluje kot motivator pri zdravljenju; pozitivna povezava s kazalci socialne podpore, kar
kaže na to, da bodo verjetno ljudje manj motivirani za zdravljenje, če imajo možnost
popolnega in dostopnega sistema podpore.

11.1.7 Ali korelacije z drugimi instrumenti kažejo na dobro diskriminantno veljavnost (glede na konstrukte, ki
naj bi jih test ne meril): ocena 3
Utemeljitev ocene: korelacije z instrumenti, ki ne merijo enakih konstruktov so relativno nizke:
nizke korelacije lestvic ALK in DRG z Bellovim vprašalnikom objektnih odnosov (r med 0,01 in 0,16), nizka
povezanost s Harrejevo samooceno psihopatije (r = 0,01);
nizka povezanost BOR z Michiganskim presejalnim testom alkoholizma (MAST) (r = 0,04), z presejalnim
testom zlorabe drog (DAST) (r = -0,14), prav tako se zelo nizko povezuje lestvica ANT z MAST (r = -0,08)
in DAST (r = -0,06).
11.1.8 Če je bila uporabljena metoda MTMM, ali rezultati podpirajo konstruktno veljavnost testa (ali res meri,
kar naj bi meril, in ne nečesa drugega): ocena 0
Utemeljitev ocene: ni podatka.
11.1.9 Drugo, npr. IRT metodologija, kvazi-ekperimentalni načrti (opišite): ocena 0
Utemeljitev ocene: ni podatka.
11.1.10 Velikost vzorcev: ocena 2
Utemeljitev ocene:
slovenski normativni vzorec: N = 312;
slovenski klinični vzorec: N = 89.
Ameriški podatki:
klinični: 235;
odrasli 1: 95;
odrasli 2: 85;
študenti 1: 83;
študenti 2: 119.
11.1.11 Kvaliteta kriterijskih instrumentov ali drugih pokazateljev: ocena 0
Utemeljitev ocene: za ugotavljanje diskriminantne in konvergentne veljavnosti so bili uporabljeni instrumenti, ki
so zelo pogosto uporabljeni v raziskavah osebnosti in psihopatologije ter kot taki predstavljajo koristen referenčni
okvir za veljavnost. Ni pa podatka o njihovih psihometričnih značilnostih.
11.1.12 Starost študij veljavnosti: slovenski podatki so iz leta 2007.
11.1.13 Splošna ocena konstruktne veljavnosti: ocena 3
Utemeljitev ocene: korelacije, ki kažejo na konvergentno veljavnost so srednje visoke do visoke. Veljavnost je
podprta s številnimi študijami, lestvice in podlestvice so primerjane z relevantnimi instrumenti. Enako velja za
preverjanje diskriminantne veljavnosti, kjer so rezultati ustrezni. Želeli bi študije, ki preverjajo diskriminantno in
konvergentno veljavnost slovenske priredbe vprašalnika. Na slovenskih podatkih je eksploratorna faktorska
analiza pokazala dobro prileganje ameriškemu modelu, medtem ko konfirmatorna analiza ni dala prilegajočih se
rezultatov, verjetno na račun majhnosti kliničnega vzorca, zaradi česar je bil v analizi uporabljen normativni
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vzorec. Originalno različico vprašalnika odlikuje veliko število relevantnih raziskav, ki dokazujejo njegovo
konstruktno veljavnost.
11.2 Kriterijska veljavnost
11.2.1 Tip kriterijske študije: napovedna.
11.2.2 Velikost vzorcev: ocena 2
Utemeljitev ocene: uporabljen je bil slovenski klinični vzorec. Vzorec sestavljajo posamezniki, ki so bili vključeni
v psihiatrično zdravljenje (hospitalizirani in ambulantno zdravljeni). Velikost vzorcev je od 8 do 32.
11.2.3 Kvaliteta kriterijskih mer: ocena 0
Utemeljitev ocene: ni podatka.
11.2.4 Velikost povezave med testom in kriterijem: ocena 2
Utemeljitev ocene: z diskriminantno analizo so bili uspešni pri napovedovanju odvisnosti od alkohola (površina
pod krivuljo ROC = 0,993), anksioznih motenj (površina pod krivuljo ROC = 0,980), prilagoditvenih motenj
(površina pod krivuljo ROC = 0,929). Manj uspešni so bili pri napovedovanju razpoloženjskih motenj (površina
pod krivuljo ROC = 0,847), psihoz (površina pod krivuljo ROC = 0,773) in osebnostnih motenj (površina pod krivuljo
ROC = 0,812).
11.2.5 Starost študij veljavnosti: 13 let (2007).
11.2.6 Splošna ocena kriterijske veljavnosti: ocena 2
Utemeljitev ocene: z analizo so uspeli uspešno napovedati odvisnost od alkohola, anksiozne motnje in
prilagoditvene motnje. Vzorec za analizo bi lahko bil večji in bolj reprezentativen glede na stanje v populaciji.
11.3 Splošna ocena veljavnosti:
ocena 3
Utemeljitev ocene: v priročniku najdemo izčrpne podatke glede ugotavljanja veljavnosti. Eksploratorna faktorska
analiza je pokazala dobro prileganje slovenskih podatkov z ameriškimi, medtem ko se je pri konfirmatorni analizi
pokazalo slabo prileganje. Temu verjetno botruje nereprezentativnost slovenskega kliničnega vzorca, kar bi bilo
potrebno v nadaljnjih študijah izboljšati. Z analizo kriterijske veljavnost so potrdili napovedno veljavnost
odvisnosti od alkohola, anksioznih motenj in prilagoditvenih motenj. Originalno različico odlikuje veliko število
relevantnih raziskav, ki dokazujejo njegovo veljavnost. Želeli bi, da bi bilo več raziskav narejenih tudi s slovensko
priredbo vprašalnika, predvsem glede diskriminantne in konvergentne veljavnosti. Potrebno bi bilo tudi ponoviti
študijo kriterijske veljavnosti na reprezentativnem slovenskem vzorcu.
13. Končna evalvacija testa
V priročniku so navedene izčrpne informacije glede razvoja testa, ki je bil skrbno načrtovan. Pomembno je, da so
skušali skozi razvoj zagotoviti nepristranskost postavk (glede na spol in etnično skupino), z namenom uporabe
norm v različnih kulturah. Tako se tudi v Sloveniji dopušča uporaba tujih norm, vendar bi bilo vseeno koristno
razviti norme na reprezentativnem vzorcu klinične populacije. Trenutno imamo v Sloveniji reprezentativne
normativne norme. Dodatno vrednost prinašajo lestvice veljavnosti, ki odkrivajo nedoslednost, redkost,
ustvarjanje negativnega vtisa ali pozitivnega vtisa. Študije zanesljivosti kažejo dobro notranjo zanesljivost.
Mediana vseh 22 lestvic, na slovenskem vzorcu, je 0,79, vendar je nekoliko nižji koeficient na račun lestvic
nedoslednost (0,42) in redkost (0,22), saj lestvici ne merita teoretičnih konstruktov, ampak skrbnost s katero je
bil test rešen. Rezultati kažejo na nizko variabilnost glede na spol in starost v Sloveniji, na ameriškem vzorcu so
rezultati primerljivi, hkrati se je pri njih pokazala tudi nizka variabilnost z ozirom na raso. Retestna zanesljivost je
bila raziskana na ameriškem vzorcu, kjer je bila vrednost koeficienta med 0,68 in 0,92, pomanjkljivost pa
predstavlja dokaj majhen vzorec. Koristno bi bilo preveriti stabilnost v času na slovenskih podatkih. Konstruktna
veljavnost je dokazana preko različnih relevantnih raziskav, ki kažejo na ustrezno diskriminantno in konvergentno
veljavnost. Rezultati eksploratorne faktorske analize slovenske različice so primerljivi z ameriškimi, med tem ko
konfirmatorna analiza na slovenskih podatkih kaže na slabše prileganje kot v ameriški študiji. Avtorji slovenskega
priročnika navajajo možno razlago takšnega rezultata, in sicer majhnost slovenskega kliničnega vzorca, zaradi
česar so bili prisiljeni v analizo vključiti normativni vzorec, ki pa ima manjšo spremenljivost. Nekoliko slabša je
kriterijska veljavnost, ki je bila preverjena na slovenskem kliničnem vzorcu. Z analizo so uspeli uspešno
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napovedati odvisnost od alkohola, anksiozne motnje in prilagoditvene motnje. Tudi na te rezultate verjetno
vpliva nereprezentativnost slovenskega kliničnega vzorca. Nadaljnji razvoj testa bi moral iti v smeri razvoja
slovenski norm za klinično populacijo in nadaljnjim preverjanjem veljavnosti na slovenskih podatkih.
Priporočila
Test je ustrezen za uporabo v namene, ki jih navajajo avtorji in založnik. Uporabljajo ga lahko posamezniki, ki so
za to strokovno kvalificirani.

Vprašalnik za oceno osebnosti – oblika za mladostnike
1. Osnovni podatki o testu
Ime instrumenta: Vprašalnik za oceno osebnosti – oblika za mladostnike.
Kratko ime: PAI – A.
Izvirno ime testa: Personality Assessment Inventory – Adolescent.
Avtorji izvirnega testa: Leslie C. Morey.
Avtorji lokalne priredbe: Tristan Rigler, Jernej Vidmar, Peter Janjušević, Vesna Žličar, Dušica Boben, Marjeta
Trstenjak.
Lokalni založnik/distributer testa: Center za psihodiagnostična sredstva.
Izdajatelj izvirnega testa: Psychological Assessment Resources, Inc.
Leto publikacije ocenjene izdaje/revizije: 2015.
Leto priredbe za lokalno uporabo: 2013.
Leto izdaje izvirne različice: 2007.
DEL 1: OPIS INSTRUMENTA
2. Splošni opis instrumenta
Vprašalnik za oceno osebnosti – oblika za mladostnike je samoocenjevalni, objektivni vprašalnik, namenjen
pridobivanju informacij o kritičnih kliničnih indikatorjih osebnosti - in ne za pridobivanje poglobljene ocene
normativne osebnosti. oblikovan je bil kot dopolnilo prvotnemu instrumentu, to je Vprašalniku za oceno
osebnosti za odrasle (PAI). Ohranjena je struktura prvotnega vprašalnika in postavke, kajti namen avtorja je bil
prikazati uporabnost vprašalnika za mladostnike v različnih okoljih. Vprašalnik obsega 264 postavk, ki se
združujejo v 22 neodvisnih lestvic, enakih kot pri Vprašalniku za oceno osebnosti. Namenjen je klinični oceni
mladostnikov, med 12. in 18. letom starosti. Če se 18 letni posameznik ne šola več, je bolje uporabiti obliko za
odrasle (PAI). Za izpolnjevanje vprašalnika je potrebna bralna sposobnost na ravni četrtega razreda osnovne šole,
sicer je potrebna posebna pozornost pri izvedbi in interpretaciji. Enako v primeru, če mladostnikov materni jezik
ni slovenščina. Izvedba je veljavna, če je mladostnik telesno in čustveno sposoben slediti poteku testiranja,
pazljivost pa je potrebna predvsem v primerih, ko je posameznik zaradi narave motnje kaže kakršnekoli omejitve,
ki bi vplivale na testiranje, zato je potrebna strokovna presoja primernosti.
3. Klasifikacija
3.1 Vsebinsko področje: klinični sindromi.
3.2 Namen uporabe: klinično: diagnosticiranje znotraj klinične psihologije, načrtovanje terapij, presejalni
pripomoček za odkrivanje psihopatologije.
3.3 Opis populacije, ki ji je test namenjen: mladostnikom od 12. do 18. leta starosti, lahko tudi starejši šolajoči
mladostniki.
3.4 Število lestvic in kratek opis spremenljivk, ki jih meri instrument:
22 neodvisnih lestvic:
4 lestvice veljavnosti: nedoslednost, redkost, negativen vtis, pozitiven vtis;
11 kliničnih lestvic: telesne pritožbe (konverzija, somatizacija, zaskrbljenost za zdravje), anksioznost
(kognitivna, afektivna, fiziološka), motnje povezane z anksioznostjo (obsesivno-kompulzivna, fobije,
travmatski stres), depresivnost (kognitivna, afektivna, fiziološka), manija (raven aktivnosti,
grandioznost, razdražljivost), paranoidnost (zvišana budnost, preganjanost, zamera), shizofrenija
(psihotično doživljanje, socialni umik, motnje mišljenja), »borderline« poteze (afektivna nestabilnost,
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težave z identiteto, negativni odnosi, samoškodovanje), antisocialne poteze (antisocialno vedenje,
egocentričnost, iskanje vznemirjenj), težave z alkoholom, težave z drogami;
5 lestvic obravnave: agresivnost (agresivna naravnanost, besedna agresivnost, fizična agresivnost),
samomorilne misli , stres, pomanjkanje podpore, zavračanje obravnave;
2 medosebni lestvici: dominantnost, toplina.

3.5 Način odgovarjanja: papir-svinčnik ali preko spletne aplikacije.
3.6 Zahteve za testiranca:
ročne sposobnosti: ni relevantno;
ročnost: ni relevantno;
vid: podane potrebne informacije;
sluh: podane potrebne informacije;
zahteve jezikovnega testa (razumevanje in govorjenje): podane potrebne informacije;
branje: podane potrebne informacije;
pisanje: podane potrebne informacije.
3.7 Oblika postavk: Likertova štiri-stopenjska lestvica.
3.8. Ipsativnost: /
3.9 Skupno število testnih postavk in število postavk na posameznem podtestu/lestvici: skupno ima vprašalnik
264 postavk: nedoslednost (10), redkost (7), negativen vtis (8), pozitiven vtis (8), telesne pritožbe (18),
anksioznost (18), motnje povezane z anksioznostjo (18), depresivnost (18), manija (18), paranoidnost (18),
shizofrenija (18), »borderline« poteze (20), antisocialne poteze (18), težave z alkoholom (8), težave z drogami (8),
agresivnost (18), samomorilnost (8), stres (6), pomanjkanje podpore (6), zavračanje obravnave (6), dominantnost
(8), toplina (8).
3.10 Predvideni način uporabe: superviziran način uporabe.
3.11 Način administriranja testa: individualno, skupinsko ali spletna izvedba preko aplikacije TESTrešuj.
3.12 Čas, potreben za administriranje instrumenta:
izvedba: do 45min;
vrednotenje: do 15min, pri računalniški izvedbi je vrednotenje avtomatično in traja par minut.
3.13 Različne oblike instrumenta: /
4. Merjenje in vrednotenje
4.1 Vrednotenje testa: računalniško vrednotenje z direktnim vnosom odgovorov testiranca ali preprosto ročno
vrednotenje s ključem.
4.2 Surovi skori: sešteješ točke za vsako lestvico ali podlestvico in vneseš surove rezultate v ustrezno polje na
strani B profilnega lista. S seštevkom vseh surovih rezultatov na podlestvicah, dobimo surovi rezultat lestvic.
Surove rezultate na lestvicah narišemo na stran A in jih s tem pretvorimo v T-vrednosti.
4.3 Lestvice: T-vrednosti.
4.4 Transformacija surovih skorov v standardne skore: ne normalizirana- linearna transformacija v standardne
skore.
5. Računalniško generirana poročila
5.1 Ali jih instrument vključuje? Da.
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6. Preskrba in stroški
6.1. Dokumentacija v testnem paketu: vprašalnik PAI-A, odgovorni list-oblika za mladostnike, podložna mapa,
profili list-oblika za mladostnike, obrazec s kritičnimi postavkami-oblika za mladostnike, spletna aplikacija.
6.2 Metoda objave dokumentacije: papir in spletna aplikacija.
6.3.1 Začetni stroški nakupa testa:
začetni komplet (priročnik, 5 vprašalnikov, 25 odgovornih listov s ključem, 25 profilnih listov, 25
seznamov kritičnih postavk) = 233,20€.
6.3.2 Nadaljnji stroški uporabe testa:
odgovorni list s ključem: 1,45€;
vprašalnik: 22€;
profilni list: 0,55€;
seznam kritičnih postavk: 0,26€.
6.4.1 Cena poročil, ki jih generira računalniška aplikacija:
e-začetni komplet (priročnik na papirju, 25 e-vprašalnikov) = 124€;
e-vprašalnik (izvedba/vrednotenje) (1-50) = 2,30€;
e-vprašalnik (izvedba/vrednotenje) (nad 50) = 2,07€.
6.4.2–6.5 Drugi stroški: organizirano usposabljanje.
6.6 Kvalifikacija, zahtevana s strani dobavitelja testa: univerzitetni diplomirani psiholog (predbolonjski program)
ali magister psihologije (bolonjski program) z opravljenim dodatnim usposabljanjem – kategorija D (potrebno
organizirano usposabljanje ali specializacija).
6.7 Poklicna kvalifikacija, zahtevana za uporabo instrumenta: univerzitetni diplomirani psiholog (predbolonjski
program) ali magister psihologije (bolonjski program) z opravljenim dodatnim usposabljanjem – kategorija D
(potrebno organizirano usposabljanje ali specializacija).
DEL 2: EVALVACIJA INSTRUMENTA PO MODELU EFPE ZA PREGLED PSIHOLOŠKIH TESTOV
7. Kvaliteta utemeljitve potrebe po testu, predstavitve testa in podanih informacij
7.1 Kakovost utemeljitev
7.1.1 Teoretična utemeljitev merjenih konstruktov: ocena 4
Utemeljitev ocene: izbor lestvic je teoretično utemeljen že pri prvem instrumentu (PAI). Lestvice so izbrali tako,
da bi vključevali konstrukte, ki so najprimernejši za ocenjevanje širokega razpona duševnih motenj.
7.1.2 Opis razvoja (in/ali prevoda ali priredbe) instrumenta: ocena 4
Utemeljitev ocene: natančno je opisan razvoj PAI-A, ki je potekal na podlagi preoblikovanja prvotnega
Vprašalnika za oceno osebnosti odraslih.
7.1.3 Temeljitost analize postavk in modela analize postavk: ocena 3
Utemeljitev ocene: izbira in analiza postavk sta opisani v različici za odrasle (PAI), oblika za mladostnike pa je
zahtevala prilagoditev vsebine postavk. Avtorji poročajo o izbiri konzervativnega pristopa, saj je pomen postavk
ostal enak, zgolj prilagodili so vsebino, da je le-ta bližje mladostniku (npr. besedo »služba« so zamenjali z besedo
»šola«). Glede na avtorjev namen je temeljitost analize postavk ustrezna, vendar bi bilo koristno raziskati, ali te
postavke res zajemajo izkušnje mladostnikov.
7.1.4 Predstavitev vsebinske veljavnosti: ocena 3
Utemeljitev ocene: vsebinska veljavnost je utemeljena z ozirom na na prvotni instrument (PAI). Ni podatka o
vsebinski veljavnosti slovenske priredbe.
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7.1.5 Povzetek relevantnih raziskav: ocena 4
Utemeljitev ocene: v priročniku so povzetki relevantnih raziskav, predvsem raziskave veljavnosti.
7.1.6 Splošna ocena kakovosti utemeljitve osnov testa: ocena 3
Utemeljitev ocene: utemeljitev osnov testa je dobra. Vsebinska veljavnost je utemeljena na podlagi prvotnega
instrumenta (PAI), ni podatkov o preverjanju vsebinske veljavnosti slovenske prirejene različice.
7.2 Ustreznost dokumentacije za uporabnika (uporabniškega in tehničnega priročnika, dodanih norm itd.)
7.2.1 Utemeljitev potrebe po testu in njegovih temeljev (logičen in jasen opis, kaj test meri in zakaj je bil
konstruiran tako, kot je bil): ocena 4
Utemeljitev ocene: utemeljeno je, da je bila narejena verzija za mladostnike, zaradi izraženosti potreb stroke.
Jasno je navedeno kaj meri in utemeljena je njegova konstrukcija.
7.2.2.1 Razvoj testa: ocena 4
Utemeljitev ocene: razvoj testa je natančno opisan in se dopolnjuje z opisom razvoja prvotnega instrumenta
(PAI).
7.2.2.2 Razvoj testa skozi prevod/priredbo: ocena 3
Utemeljitev ocene: opisana sta standardizacijski in klinični vzorec ter načrt vzorčenja. Navedeno je kateri
strokovnjaki so sodelovali pri prevodu in priredbi. Drugih podatkov ni.
7.2.3 Standardizacija: ocena 4
Utemeljitev ocene: natančno je opisan slovenski standardizacijski vzorec in postopek standardizacije.
7.2.4 Norme: ocena 3
Utemeljitev ocene: norme so predstavljene v obliki T-vrednosti, za ameriški standardizacijski in klinični vzorec
ter za slovenski standardizacijski vzorec. Slovenski klinični vzorec ni reprezentativen, zato se uporablja primerjava
z ameriškimi podatki.
7.2.5 Zanesljivost: ocena 3
Utemeljitev ocene: zanesljivost je bila izračunana preko mediane Cronbachovega koeficienta alfa za 22 lestvic
pri slovenskem in ameriškem vzorcu. V priročniku so tudi ameriški podatki za retestno zanesljivost.
7.2.6 Konstruktna veljavnost: ocena 4
Utemeljitev ocene: v priročniku so povzete faktorske analize, konvergentna in diskrimintna veljavnost.
Predstavljenih je veliko temeljnih študij. Na slovenski podatkih sta bili opravljeni konfirmatorna faktorska analiza
podlestvic in eksploratorna faktorska analiza. Poleg tega so v priročniku tudi slovenski podatki o korelaciji PAI-A
z lestvicama agresivnost in anksioznost za učence in dijake. Predstavljene so tudi razlike med diagnostičnimi
skupinami v slovenski klinični skupini.
7.2.7 Kriterijska veljavnost: ocena 0
Utemeljitev ocene: ni podatka.
7.2.8 Računalniško generirana poročila: ocena 0
Utemeljitev ocene: ni podatka.
7.2.9 Splošna ocena ustreznosti dokumentacije, ki je dostopna uporabniku (uporabniškega in tehničnega
priročnika, dodanih norm itd.): ocena 3
Utemeljitev ocene: dokumentacija je dobra. Manjkajo podatki o kriterijski veljavnosti, želeli bi si več študij
zanesljivosti tudi na slovenskih podatkih. V priročniku so informacije o priredbi, vendar bi te lahko bile bolj
natančne.
7.3 Kakovost navodil za uporabnika
7.3.1 Za administriranje testa: ocena 4
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Utemeljitev ocene: natančna navodila glede administriranja testa. V priročniku je navedeno kakšno okolje je
potrebno zagotoviti, kako se lahko vprašalnik izvede in kakšne so zahteve za testiranca.
7.3.2 Za vrednotenje odgovorov: ocena 4
Utemeljitev ocene: natančna navodila za vrednotenje, vpisovanje na profilni list in izris profila.
7.3.3 Za primerjavo z normami: ocena 4
Utemeljitev ocene: v priročniku so tabele iz katerih odčitamo T-vrednosti in centile za posamezno lestvico in
podlestvici. Navedene so mejne T- vrednosti, na podlagi katerih določimo klinično pomembnost rezultatov.
7.3.4 Za interpretacijo in poročanje: ocena 4
Utemeljitev ocene: natančno so opisane interpretacije posameznih lestvic in podlestvic. Natančno je opisana
interpretacija kritičnih postavk. Pri vsaki podlestvici in lestvici je navedeno kaj lahko sklepamo o posamezniku
glede na klinično pomembnost dobljenega rezultata. Navedena so opozorila glede interpretacije. V priročniku so
opisani značilni profili narejeni na podlagi originalne klastrske analize in so v pomoč pri interpretaciji rezultatov.
7.3.5 Za dajanje povratne informacije in poročanje uporabniku: ocena 4
Utemeljitev ocene: v priročniku so ustrezna navodila glede podajanja povratne informacije. Opisan je priporočen
potek poročanja.
7.3.6 Za zagotavljanje dobrega ravnanja glede pristranskosti: ocena 4
Utemeljitev ocene: postavke so bili preverjene glede pristranskosti že v prvi obliki instrumenta za ocenjevanje
osebnosti odraslih (PAI). Med izbiranjem postavk so poskušali čimbolj zmanjšati potencialni vpliv demografskih
spremenljivk. V ameriškem vzorcu sta se edini dve razliki pokazali pri lestvici antisocialne poteze, in sicer fantje
so dosegli višje rezultate kot dekleta in nebelci dosegajo višje rezultate na lestvici paranoidnost, kot belci.
Navedena so opozorila glede nereprezentativnosti slovenskega kliničnega vzorca. Pri večini lestvic na slovenskem
normativnem vzorcu, ni bilo ugotovljenih statistično pomembnih razlik med spoloma, izjeme so navedene v
priročniku.
7.3.7 Omejenost uporabe: ocena 4
Utemeljitev ocene: za izpolnjevanje vprašalnika je potrebno bralno znanje na ravni četrtega razreda. Potrebna
je pazljivost pri posameznikih, katerih prvi ali materni jezik ni angleščina/slovenščina, saj ni bilo narejenih raziskav
s takšnimi primeri. Navedeno je, da je pri morebitnih telesnih in čustvenih omejitvah, ki so posledica narave
posameznikove motnje potrebna pazljivost pri izvedbi in interpretaciji.
7.3.8 Software in tehnična podpora: ocena 0
Utemeljitev ocene: v priročniku ni potrebnih informacij.
7.3.9 Reference in podporna gradiva: ocena 4
Utemeljitev ocene: v priročniku je navedeno veliko strokovnih podpornih gradiv.
7.3.10 Splošna ocena kakovosti navodil za uporabo: ocena 4
Utemeljitev ocene: kakovost navodil je zelo dobra. Uporabniku so v priročniku, podane vse potrebne informacije.
7.4 Splošna primernost dokumentacije:
ocena 3
Utemeljitev ocene: v splošnem je dokumentacija dobra, z manjšimi pomanjkljivostmi, ki so opisane pri vsaki
postavki.
8. Kvaliteta testnih gradiv
8.1 Kvaliteta testnih gradiv pri testih tipa papir-svinčnik
8.1.1 Splošna kvaliteta testnih gradiv (testnih zvezkov, odgovornih listov, testnih predmetov itd.): ocena 2
Utemeljitev ocene: odgovorni list je zaradi majhnega formata nepregleden. Testiranec mora biti zelo pozoren,
da prav označuje posamezne postavke. Format je majhen, ker so na eni strani lista zbrani odgovori na vseh 264
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postavk. Vprašalnik je razumljiv in v primernem formatu. Navodila so jasno napisana na začetku vprašalnika.
Profilni list je jasen in pregleden.
8.1.2 Kako z lahkoto testiranec razume nalogo: ocena 4
Utemeljitev ocene: testiranec, ki nima določenih omejitev, ki so omenjena v priročniku, lahko z lahkoto razume
navodila.
8.1.3 Jasnost in razumljivost navodil za testirance (vključno z vzorčnimi primeri postavk in delom za vajo):
ocena 3
Utemeljitev ocene: na začetku vprašalnika so razumljiva navodila. Ni vključenega dela za vajo ali vzorčni primer
postavke.
8.1.4 Kako z lahkoto testiranec podaja odgovore: ocena 3
Utemeljitev ocene: testiranec odgovarja na štiristopenjski lestvici, od ni res do zelo res. Morda se je
posameznikom včasih težko odločiti za skrajne možnosti, vendar je vseeno lažje izbirati med štirimi stopnjami,
kot zgolj med drži/ne drži.
8.1.5 Kvaliteta oblikovanja postavk in jasnost grafične vsebine v primeru neverbalnih postavk: ocena 3
Utemeljitev ocene: postavke so relativno kratke in razumljive. Potrebna je večja pazljivost pri nikalnih oblikah
postavk.
8.1.6 Kvaliteta gradiva (pri testih tipa papir-svinčnik) nasploh: ocena 3
Utemeljitev ocene: kvaliteta je v splošnem dobra. Največja pomanjkljivost je slabša preglednost odgovornega
lista, kjer lahko dokaj hitro pride do zmote pri označevanju odgovorov.
8.2 Kvaliteta testnih gradiv v primeru računalniškega testa /
9. Norme
9.1 Interpretacija glede na norme
9.1.1 Ustreznost za lokalno uporabo: ocena 2
Utemeljitev ocene (v tem poglavju poleg ocene izpišite tudi opis ocene): norme zbrane na normativnem vzorcu
so primerne za lokalno uporabo, vendar je opozorilo glede geografske nerepereznativnosti vzorca (premajhen
delež mladostnikov iz osrednje Slovenije). Ni slovenskih norm za klinično skupino, zato se uporabljajo primerljive
ameriške norme.
9.1.2 Ustreznost za nameravano uporabo: ocena 3
Utemeljitev ocene: ustrezne norme za nameravano uporabo, za klinično skupino so navedene relevantne
ameriške norme.
9.1.3 Velikost vzorcev pri klasičnem normiranju: ocena 3
Utemeljitev ocene: nižja ocena zaradi nižjega slovenskega kliničnega vzorca in ameriškega standardizacijskega
vzorca:
slovenski standardizacijski vzorec: N = 1420;
slovenski klinični vzorec: N = 136;
ameriški standardizacijski vzorec: N = 707;
ameriški klinični vzorec: N = 1160.
9.1.4 Velikost vzorcev pri zveznem normiranju: ocena n/a
Utemeljitev ocene:
9.1.5 Postopki vzorčenja: stratificirano
9.1.6 Reprezentativnost normativnega vzorca (vzorcev): ocena 2
Utemeljitev ocene: v slovenski standardizacijski vzorec so bili zajeti mladostniki iz vseh geografskih regij, vendar
njihov delež ni reprezentativen, zaradi premajhnega deleža mladostnikov iz osrednje Slovenije. V vzorcu je bilo
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45 % fantov, kar je manj kot v splošni populaciji. Klinična skupina je obsegala 136 mladostnikov, vendar zaradi
demografskih značilnosti vzorca ti mladostniki niso primerljivi s slovensko normativno skupino in niso
reprezentativni za klinično populacijo. Raziskava, ki so jo izvedli Jeriček Klanšček, Zorko, Bajt in Roškar (2009)
pravi, da so podatki klinične skupine reprezentativni za stanje v Sloveniji, z vidika, da so v njem najbolj zastopani
mladostniki, ki iščejo pomoč zaradi depresije, delno je vzorec reprezentativen tudi z vidika vključenosti mladih z
mešanimi motnjami vedenja in čustvovanja.
9.1.7 Kvaliteta informacij o učinkih spola, starosti, razlikah med splošno populacijo in manjšino oz. ranljivo
skupino ipd.: ocena 3
Utemeljitev ocene: pri večini lestvic na slovenskem normativnem vzorcu ni bilo ugotovljenih statistično
pomembnih razlik med spoloma, izjeme so navedene v priročniku. Prikazane so razlike med diagnostičnimi
skupinami v slovenski klinični skupini. Na slovenskem vzorcu ni bilo narejenih analiz glede razlik med splošno
populacijo in manjšino, v priročniku pa je navedeno, da je potrebna pazljivost pri testiranju posameznikov, katerih
slovenščina ni materni jezik.
9.1.8 Kako stare so normativne študije: ocena 4
Utemeljitev ocene: slovenske normativne študije so bile narejene leta 2013.
9.3 Skupna ustreznost:
ocena 3
Utemeljitev ocene: v slovenski standardizacijski vzorec je bilo vključenih veliko število mladostnikov, vendar je
vzorec geografsko manj reprezentativen, saj je na koncu vseboval majhen delež posameznikov iz
osrednjeslovenskih šol. Za razliko od ameriškega vzorca, so bili v slovenskem vključeni tudi posamezniki stari 19
in 20 let, ki so se še šolali. Kljub temu so norme primerne za lokalno uporabo pri normativni populaciji. Norme za
slovensko klinično skupino niso povsem reprezentativne, zaradi majhnega vzorca. Norme so starostno ustrezne,
saj so bile študije opravljene pred sedmimi leti.
10. Zanesljivost
10.1 Podatki o zanesljivosti: notranja zanesljivost (ameriški in slovenski podatki), stabilnost v času (ameriški
podatki).
10.2 Notranja konsistentnost
10.2.1 Velikost vzorca: ocena 3
Utemeljitev ocene:
slovenski standardizacijski vzorec: n = 1420;
slovenski klinični vzorec: n = 136;
ameriški standardizacijski vzorec: n = 707;
ameriški klinični vzorec: n = 1160.
10.2.2 Vrsta koeficientov v poročilu: Cronbachov koeficient alfa.
10.2.3 Višina koeficientov: ocena 2 (navesti tudi število lestvic z določeno višino koeficientov)
Utemeljitev ocene:
povprečje 20 lestvic (lestvici NED in RED nista vsebinski, zato je pričakovana nizka zanesljivost):
SLO (standardizacijski vzorec): α = 0,76;
ZDA (standardizacijski vzorec): α = 0,79;
SLO (klinični vzorec): α = 0,82;
ZDA (klinični vzorec): α = 0,80.
Povprečje podlestvic:
SLO (standardizacijski vzorec): α = 0,66;
ZDA (standardizacijski vzorec): α = 0,69;
SLO (klinični vzorec): α = 0,72;
ZDA (klinični vzorec): α = 0,70.
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Zanesljivost na ravni podlestvic je nekoliko nižja. Pri ameriški in slovenski različici so bile vrednosti koeficienta,
pri podlestvicah obsesivnost-kompulzivnost, fobije, zvišana budnost, zamera in afektivna nestabilnost med 0,50
in 0,60. Pri slovenski različici je bil izračunan še nižji koeficient pri podlestvici raven aktivnosti (α = 0,46 (standr.
vzor.) in α = 0,44 (klin. vzor.)). Avtorji priporočajo previdnost pri interpretiranju odstopanj na teh lestvicah.
10.2.4 Ali so koeficienti zanesljivosti podani na vzorcih, ki ustrezajo nameravanim uporabnikom? Koeficienti
zanesljivosti so bili opredeljeni na vzorcih, ki: ustrezajo nameravanim uporabnikom.
10.3 Retestna zanesljivost (ameriški podatki)
10.3.1 Velikost vzorca: ocena 2
Utemeljitev ocene: N = 100
10.3.2 Velikost koeficientov: ocena 3 (navesti tudi število lestvic z določeno višino koeficientov)
Utemeljitev ocene:
ocena stabilnosti v času (lestvice): r = 0,65 – 0,89, povprečje: r = 0,78;
ocena stabilnosti v času (podlestvice): r = 0,59 – 0,88, povprečje: r = 0,76.
10.3.3 Podatki o test-retestnem intervalu: od 9 do 35 dni.
10.3.4 Ali so koeficienti zanesljivosti podani na vzorcih, ki ustrezajo nameravanim uporabnikom? Koeficienti
zanesljivosti so bili opredeljeni na vzorcih, ki: ustrezajo nameravanim uporabnikom.
10.8 Skupna ocena ustreznosti zanesljivosti:
ocena 3
Utemeljitev ocene: vrednosti koeficienta notranje zanesljivosti se v povprečju nahajajo med 0,70 in 0,80. Nižje
vrednosti so bile ugotovljene pri podlestvicah, pri nekaterih precej nižje, zato je pri tistih potrebna pazljivost pri
interpretiranju odstopanj. Pričakovana je nizka zanesljivost vsebinskih (NED in RED) lestvic, ker ne merijo
konstrukta, ampak zgolj skrbnost izpolnjevanja. Pri slovenskem vzorcu se je pokazala majhna variabilnost glede
na spol in starost. Majhna variabilnost glede na spol kaže, da so tudi mlajši sposobni smiselno odgovarjati na
vprašalnik. Pri ameriškem vzorcu se je tudi pokazala nizka variabilnost glede na starost, spol in etnično
pripadnost. Zanesljivost slovenske različice je sicer primerljiva z ameriškimi podatki. Stabilnost v času je
izračunana na ameriških podatkih in kaže dobro retestno zanesljivost, pomanjkljivost pa je majhnost vzorca.
11. Veljavnost
11.1 Konstruktna veljavnost
11.1.1 Uporabljena metoda: konfirmatorna in eksploratorna faktorska analiza, konvergentna in diskriminantna
veljavnost, razlike med skupinami.
11.1.2 Ali rezultati (ekploratorne ali konfirmatorne) faktorske analize podpirajo strukturo testa: ocena 2
Utemeljitev ocene:
Ameriški podatki:
eksploratorna faktorska analiza: vzporedne analize so nakazale izločitev štirih faktorjev pri različnih
vzorcih; faktorska sestava se ujema s pomembnimi kliničnimi razlikovanji, kljub temu ostaja pomemben
del variance lestvic PAI-A, ki je značilen za vsako lestvico posebej, zato avtorji opozarjajo, da se pri
interpretaciji ne smemo preveč opirati na faktorske rezultate;
konfirmatorna faktorska analiza (podlestvice): pri vsaki podlestvici so bile predlagane tri latentne
spremenljivke, pri BOR pa štiri - uporabljena je bila mera kakovosti prileganja RMSEA, pri čemer je
zgornji meja za dobro prileganje 0,06 in zgornja meja za sprejemljivo prileganje 0,08. Večina indeksov
sicer kaže na ustrezno prileganje, vrednosti se gibljejo med 0,048 in 0,068 pri kliničnem vzorcu in med
0,052 in 0,079 pri vzorcu splošne populacije. Boljše strukturno prileganje se je pokazalo pri različici za
ocenjevanje osebnosti odraslih.
Slovenski podatki:
eksploratorna faktorska analiza: podatki so pokazali izločitev štirih primarnih komponent za splošni in
klinični vzorec, kar se sklada s podatki originalne različice;
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konfirmatorna faktorska analiza: nekaj lestvic ima RMSEA med 0,06 in 0,08, predvsem pri vzorcu splošne
populacije, kar še predstavlja ustrezno prileganje, slabše prileganje se je pokazalo pri klinični skupini.
Slabše je prileganje pri lestvici MAN (RMSEA = 0,09, klinični vzorec) in pri BOR (RMSEA = 0,091,
normativni vzorec).

11.1.3 Ali postavke ustrezno korelirajo s skorom na podlestvici in lestvici: ocena 0
Utemeljitev ocene: ni podatka.
11.1.4 Ali je faktorska struktura invariantna preko skupin in/ali je test nepristranski (DIF): ocena 3
Utemeljitev ocene: faktorska analiza kliničnega in splošno populacijskega vzorca, je pokazala podobne rezultate.
Ni drugih podatkov.
11.1.5 Ali so razlike med skupinami, kot je bilo pričakovano: ocena 3
Utemeljitev ocene:
mladostniki z diagnozo somatoformne motnje dosegajo pomembna povišanja na lestvici TEL;
skupina z anksioznimi motnjami je imela višje rezultate na lestvici ANK, približno en standardni odklon
nad normami splošne populacije;
pri skupini z veliko depresivno motnjo so vse podlestvice DEP povišane vsaj za en standardni odklon, v
primerjavi s splošnimi normami;
mladostniki z diagnosticirano bipolarno motnjo: profil kaže bistveno manj psihopatologije kot bi bilo
pričakovano, ni bilo povišanj kliničnih lestvicah PAI-A;
pri kliničnem vzorcu so rezultati na lestvici ZAV pri skoraj vsaki skupini nižji (kar pomeni, da kažejo na
večjo motivacijo za obravnavo), kot pri vzorcu normativne populacije.
Razlike med diagnostičnimi skupinami v slovenski klinični skupini:
mladostniki z depresivno motnjo so dosegali statistično pomembno višje rezultate na lestvici DEP, MPA
in POD, v primerjavi z mladostniki s somatoformnimi in konverzivnimi motnjami;
mladostniki s hiperkinetično motnjo so se od drugih razlikovali predvsem po prisotnosti agresivnega
vedenja;
najbolj odklonilna do obravnave je bila skupina s somatofomnimi in konverzivnimi motnjami.
11.1.6 Korelacije (mediana in razpon) med testom in drugimi testi, ki merijo podobne konstrukte: ocena 3
Utemeljitev ocene:
slovenski podatki (korelacije z Lestvicama agresivnosti (AG-UD) in anksioznosti (AN-UD) za učence in
dijake), kažejo na visoko povezanost (r > 0,50) med primerljivimi lestvicami:
o NEG in Notranja agresivnosti (AG-UD): r = 0,55;
o ANK in Notranja agresivnost (AG-UD): r = 0,61; Čustva (AN-UD): r = 0,70; Odločanje (AN-UD): r
= 0,58;
o DEP in Notranja agresivnost (AG-UD): r = 0,67; Čustva (AN-UD): r = 0,63;
o PAR in Notranja agresivnost (AG-UD): r = 0,59;
o SHZ in Notranja agresivnost (AG-UD): r = 0,56; Čustva (AN-UD): r = 0,59;
o BOR in Notranja agresivnost (AG-UD): r = 0,65; Čustva (AN-UD): r = 0,66; Odločanje (AN-UD): r
= 0,53;
o ANT in Telesna agresivnost (AG-UD): r = 0,57; Agresivnost do avtoritete (AG-UD): r = 0,548;
o AGR in Telesna agresivnost (AG-UD): r = 0,61; Besedna agresivnost (AG-UD): r = 0,64;
o ZAV in Čustva (AN-UD): r = -0,54; Odločanje (AN-UD): r = -0,53.
ameriški podatki: konvergentno in diskriminantno veljavnost so ugotavljali s preučevanjem korelacije
med PAI-A in drugimi instrumenti s področja ocenjevanja osebnosti in psihopatologije: Minnesotski
večfazni osebnosti vprašalnik za mladostnike (MMPI-A), Lestvice psihopatologije za mladostnike (APS),
Osebnostni vprašalnik za mlade (PIY), Petfaktorski vprašalnik NEO (NEO-FFI), Ocena simptomov – 45
(SA-45), Prilagoditvene lestvice za srednješolce (CAS), Klinična ocena depresivnosti (CAD), Ocenjevalna
lestvica jeze za mladostnike (AARS):
o nizka korelacija med NED in lestvico Nedoslednost (PIY) (r = 0,19) in med NED in Doslednost
(APS) (r = 0,04). Teoretično so pričakovali takšne rezultate, kar pa še bolj nakazuje na pazljivost
pri posploševanju, namreč izkrivljanje odgovarjanja na enem instrumentu ne moremo
generalizirati na druge instrumente. Enako so nizke korelacije pri lestvici RED;
o lestvica Telesne pritožbe: najvišje korelacije z Lestvico zdravstvenih skrbi (MMPI-A) (r = 0,71) in
Lestvico somatskih skrbi (MMPI-A) (r = 0,77);
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o

o
o
o
o
o

lestvica Anksioznost: številne močne povezave s sorodnimi merami drugih instrumentov,
najvišje z Podlestvico strahu in zaskrbljenosti (PIY) (r = 0,82), Lestvico psihološkega neugodja
(PIY) (r = 0,80) in Faktorjem internalizirane motnje (APS) (r = 0,80);
lestvica Motnje povezane z anksioznostjo: visoke korelacije z merami ponotranjenja in
negativnega afekta; Podlestvica MPA-O ima najvišjo korelacijo z Obsesivno-kompulzivno
motnjo (APS) (r = 0,61);
lestvica Depresivnosti: pomembne korelacije s CAD in BDI;
lestvica Manija: najmočnejše povezave s podobnimi lestvicami iz APS (r = 0,58) in MMPI-A (r =
0,45, 0,47);
lestvica Paranoidnost: najvišje povezave z Lestvico paranoidne osebnostne motnje (APS) (r
=0,77) in Lestvico paranoidnih misli (SA-45) (r =0,76);
lestvica Shizofrenija: najvišje povezave z Klinično lestvico Shizofrenija (MMPI-A) (r =0,70, 0,74),
Shizofrenija (APS) (r =0,71) in Shizotipska osebnostna motnja (APS) (r = 0,80);
tudi pri ostalih lestvicah so se pokazale pomembne povezave s primerljivimi merami drugih
instrumentov.

11.1.7 Ali korelacije z drugimi instrumenti kažejo na dobro diskriminantno veljavnost (glede na konstrukte, ki
naj bi jih test ne meril): ocena 3
Utemeljitev ocene:
 slovenski podatki (korelacije PAI-A z Lestvicama agresivnosti in anksioznosti za učence in dijake): nizka
povezanost med lestvicami, ki ne merijo enakih konstruktov;
 ameriški podatki: pokazale so se nizke korelacije med lestvicami in podlestvicami PAI-A in merami drugih
instrumentov, ki si niso sorodne. Za primerjavo so bili vključeni zgoraj navedeni instrumenti.
11.1.8 Če je bila uporabljena metoda MTMM, ali rezultati podpirajo konstruktno veljavnost testa (ali res meri,
kar naj bi meril, in ne nečesa drugega): ocena 0
Utemeljitev ocene: ni podatka.
11.1.9 Drugo, npr. IRT metodologija, kvazi-ekperimentalni načrti (opišite): ocena 0
Utemeljitev ocene: ni podatka.
11.1.10 Velikost vzorcev: ocena 3
Utemeljitev ocene: velikost devetih vzorcev je bila od 77 do 1420.
11.1.11 Kvaliteta kriterijskih instrumentov ali drugih pokazateljev: ocena 0
Utemeljitev ocene: ni podatka v priročniku.
11.1.12 Starost študij veljavnosti: slovenske študije so bile narejene leta 2013, ameriške so starejše.
11.1.13 Splošna ocena konstruktne veljavnosti: ocena 3
Utemeljitev ocene: podatki ameriške in slovenske eksploratorne faktorske analize so primerljivi. Konfirmatorna
analiza na ameriški različici, kaže boljše strukturno prileganje pri različici za ocenjevanje osebnosti odraslih. Na
slovenskih podatkih se je pokazalo slabše prileganje pri dveh lestvicah.
Raziskave kažejo na dobro diskriminantno in konvergentno veljavnost. Pokazale so se pričakovane razlike med
klinično in normativno skupino, pri originalni različici in med diagnostičnimi skupinami pri slovenski raziskavi.
11.2 Kriterijska veljavnost: ni podatkov.
11.3 Splošna ocena veljavnosti:
ocena 3
Utemeljitev ocene: v priročniku je navedeno, da so predstavljeni začetki raziskav veljavnosti. Študije so relativno
sodobne, slovenske študije so bile opravljene leta 2013. Velikosti vzorcev so primerni. Narejene so bile predvsem
študije konstruktne veljavnosti, potrebno bi bilo preveriti še kriterijsko veljavnost. Raziskave so pokazale dobro
diskriminantno in konvergentno veljavnost. Študijske analize kažejo pričakovane razlike med skupinami. Avtorji
so ugotovili, da je prileganje strukture podlestvic slabše, kot pri obliki za odrasle.
13. Končna evalvacija testa
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V priročniku so navedene izčrpne informacije glede razvoja testa, ki je bil skrbno načrtovan. Postavke so ohranile
originalni pomen, besedilo je bilo spremenjeno le pri nekaterih postavkah, da se vsebinsko bolj navezuje na
mladostnike (npr. zamenjali so besedo služba z besedo šola), ne vemo pa, ali te postavke res zajemajo izkušnje
mladostnikov. Avtorji opozarjajo, da sta koristnost in veljavnost PAI—A kot klinični meri, neposredno povezani z
znanjem in izkušnjami usposobljenih strokovnjakov. Mediana koeficienta alfa na ravni lestvic je 0,76, pri
slovenskem normativnem vzorcu in 0,82 pri kliničnem vzorcu. Vendar so vrednosti nižje na račun dveh vsebinskih
lestvic, enako kot pri različici za odrasle. Nižje vrednosti so bile ugotovljene pri podlestvicah, pri nekaterih precej
nižje, zato je pri tistih potrebna posebna pazljivost pri interpretiranju odstopanj. Pri slovenskem vzorcu se je
pokazala majhna variabilnost glede na spol in starost. Majhna variabilnost glede na spol dokazuje, da so tudi
mlajši sposobni smiselno odgovarjati na vprašalnik. Pri ameriškem vzorcu se je enako pokazala nizka variabilnost
glede na starost, spol in etnično pripadnost. Zanesljivost slovenske različice je primerljiva z ameriškimi podatki.
Stabilnost v času je bila izračunana na ameriških podatkih. Vrednosti koeficienta dosegajo oceno dobro, glede na
merila EFPA, pomanjkljivost pa je majhnost vzorca. Konfirmatorna faktorska analiza kaže nekoliko slabše
prileganje kot pri različici za odrasle. V priročniku ni navedenih študij ugotavljanja kriterijske veljavnosti, kar bi
bilo potrebno za nadaljnje ugotavljanje veljavnosti. Raziskave kažejo na ustrezno konvergentno in diskriminantno
veljavnost.
Priporočila
Test je ustrezen za uporabo v namene, ki jih navaja distributer. Uporabljajo ga lahko posamezniki, ki so za to
strokovno podkovani. Nadalje bi bilo smiselno preveriti vsebinsko veljavnost postavk za izkušnje mladostnikov,
nadaljevati z raziskovanjem veljavnosti in preveriti stabilnost v času na slovenskih podatkih.

Millonov večosni klinični vprašalnik
1. Osnovni podatki o testu
Ime instrumenta: Milonov večosni klinični vprašalnik.
Kratko ime: MCMI.
Izvirno ime testa: Millon clinical multiaxial inventory.
Avtorji izvirnega testa: Theodore Millon.
Izdajatelj izvirnega testa: Pearson education, Inc.
Leto izdaje izvirne različice:
MCMI: 1969;
MCMI-II: 1987;
MCMI-III: 1994;
MCMI-IV: 2015.
DEL 1: OPIS INSTRUMENTA
2. Splošni opis instrumenta
Millonovi večosni klinični vprašalniki temeljijo na avtorjevi evolucijski teoriji osebnosti. Vprašalnik je namenjen
ugotavljanju osebnostnih motenj in psihiatričnih sindromov. Zadnje različice vprašalnika so po nomenklaturi
bližje klasifikaciji DSM, kot prvotne izdaje, vendar ne gre za enaka poimenovanja osebnostnih motenj. Prva
različica vprašalnika vsebuje 11 lestvic osebnostnih motenj in 9 kliničnih sindromov. Druga izdaja (MCMI-II)
vsebuje 13 lestvic osebnostih motenj in 9 kliničnih sindromov in je nastala po objavi DSM-III. Pri tretji izdaji
(MCMI-III) so bile izločene specifične lestvice osebnostnih motenj, dodani pa sta bili lestvici depresivnosti in
posttravmatskega sindroma. Četrta različica (MCMI-IV), ki je hkrati tudi zadnja, je sestavljena iz 195 postavk
alternativnega tipa (DA/NE) in vsebuje posodobitve, ki se nanašajo na DSM-5. Obsega 15 lestvic osebnostnih
motenj (shizoidna, izogibajoča, melanholična, odvisnostna, histrionična, turbulentna, narcisistična, antisocialna,
sadistična, kompulzivna, negativistična, mazohistična, shizotipska, mejna in paranoidna), 10 kliničnih sindromov
(motnja mišljenja, velika depresivna motnja, blodnjava motnja, generalizirana anksioznost, somatski simptomi,
bipolarna motnja, dolgotrajna depresija, uporaba alkohola, uporaba drog, posttravmatski stres) in pet
veljavnostnih lestvic (3 spreminjajoči se indikatorji in 2 indikatorja naključnega odgovarjanja). Rezultati
vprašalnika so predstavljeni v obliki »base rate scores (BS)«, na podlagi katerih se določa prisotnost ali odsotnost
kliničnih indikatorjev.
Vprašalnik je namenjen odrasli populaciji, ki dosega osnovnošolsko izobrazbo. Dostopen je v angleščini in
španščini, v obliki papir-svinčnik ali računalniški različici. Na voljo sta dve različici računalniških poročil, dveh
različnih založnikov (Pearson Assessment in Psychological Assessment Resources). Pearson Assessment izdaja
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tudi specifična poročila, ki so uporabna za forenzično področje, in sicer informacije o odzivu na avtoriteto, odziv
na gnečo ali izolacijo, tveganje za pobeg, pretvarjanje, samomorilna nagnjenja, dovzetnost za mentalno
zdravljenje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih substanc. Večina teh indikatorjev predstavlja klinične
hipoteze in imajo pomanjkljivo empirično utemeljitev. Distributer navaja, da je MCMI-IV uporaben v več okoljih,
in sicer v kliniki, svetovanju, zdravstvu in znotraj forenzičnega ocenjevanja. Uradni založnik ga uvršča v kategorijo
C, kar bi pri nas pomenilo, da ga lahko uporabljajo diplomirani psihologi (predbolonjska stopnja) in magistri
psihologije (bolonjska stopnja), ki imajo opravljeno dodatno usposabljanje.
3. Klasifikacija
3.1 Vsebinsko področje: osebnostne motnje in klinični sindromi.
3.2 Namen uporabe: klinični, forenzični.
3.3 Opis populacije, ki ji je test namenjen: odrasli, ki spadajo v klinično populacijo (vključeni v mentalno
zdravljenje) in imajo vsaj osnovnošolsko izobrazbo.
3.4 Število lestvic in kratek opis spremenljivk, ki jih meri instrument:
petnajst lestvic osebnostnih motenj: shizoidna, izogibajoča, melanholična, odvisnostna, histrionična,
turbulentna, narcisistična, antisocialna, sadistična, kompulzivna, negativistična, mazohistična,
shizotipska, mejna in paranoidna;
deset kliničnih sindromov: motnja mišljenja, velika depresivna motnja, blodnjava motnja, generalizirana
anksioznost, somatski simptomi, bipolarna motnja, dolgotrajna depresija, uporaba alkohola, uporaba
drog, postravmatski stres;
pet veljavnostnih lestvic:
o trije spreminjajoči indikatorji, ki kažejo posameznikov odgovorni stil: indikator razkritja – ali je
bil posameznik odprt pri odgovarjanju; lestvica zaželenosti – ali se je posameznik prikazoval v
pozitivni luči; lestvica degradacije – ali se je posameznik prikazoval v negativni luči;
o dva indikatorja naključnega odgovarjanja: veljavnostna lestvica – sestavljena je iz manjverjetnih postavk, če na njih posameznik odgovori pozitivno to nakazuje na vprašljivo reševanje
in lestvica nekonsistentnosti, ki meri kako konsistentno je posameznik odgovarjal na postavke.
3.5 Način odgovarjanja: papir-svinčnik, računalniška izvedba.
3.6 Zahteve za testiranca: osnovnošolska raven izobrazbe.
3.7 Oblika postavk: postavke alternativnega tipa – da/ne.
3.8 Ipsativnost: n/a
3.9 Skupno število testnih postavk in število postavk na posameznem podtestu/lestvici:
MCMI-III: 175;
MCMI-IV: 195.
3.10 Predvideni način uporabe: superviziran način.
3.11 Način administriranja testa: individualni in supervizirani računalniški način.
3.12 Čas, potreben za administriranje instrumenta: izvedba traja približno 30 minut.
3.13 Različne oblike instrumenta: več različic MCMI vprašalnikov: MCMI-I, MCMI-II, MCMI-III, MCMI-IV.
4. Merjenje in vrednotenje
4.1 Vrednotenje testa: računalniško vrednotenje in pretvorba v standardne skore; pri različici MCMI-IV je možno
samo računalniško vrednotenje.
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4.2 Surovi skori: surovi skori se pretvorijo v Base rate scores, ki so specifični za Millonove vprašalnike.
4.3 Lestvice: Base rate scores (BS).
4.4 Transformacija surovih skorov v standardne skore: ne-normalizirana.
5. Računalniško generirana poročila
5.1 Ali jih instrument vključuje? Da.
6. Preskrba in stroški /
DEL 2: EVALVACIJA INSTRUMENTA PO MODELU EFPE ZA PREGLED PSIHOLOŠKIH TESTOV
V Sloveniji ni priročnika za vprašalnike MCMI, zaradi česar ni bilo mogoče oceniti vseh kriterijev v EFPA modelu.
Obstoječe ocene temeljijo na podatkih iz znanstvenih člankov, ki so navedeni na koncu ocenjevalne predloge.
9. Norme
Podatki iz priročnika (Craig, 2013):
MCMI-I: standardizacijski vzorec je vseboval 1292 pacientov, 50% moških in 50% žensk, od tega jih je
bilo 88% belcev, 7% črncev, 4% latinoameričanov in 1% druge rase;
MCMI-II: standardizacijski vzorec je vseboval 600 kliničnih pacientov in dodatnih 389 za navzkrižno
validacijo. Vzorec je bil sestavljen iz 86% posameznikov bele rase, 9% posameznikov črne rase, 3%
latinoameričanov in 2% posameznikov drugih ras. Starostni razpon vzorca je bil od 18 do 88 let. Med
vključenimi posamezniki, jih je bilo 8,5% zapornikov;
norme za MCMI-III so bile izračunane na vzorcu 379 žensk in 355 moških (76% belcev, 11% afroameričanov, 9% latino-američanov, 4% druge rase).
10. Zanesljivost
10.1 Podatki o zanesljivosti: notranja zanesljivost, retestna zanesljivost.
10.2 Notranja konsistentnost
10.2.1 Velikost vzorca: ocena 4
Utemeljitev ocene:
standardizacijski vzorec MCMI-I: N = 1292;
standardizacijski vzorec MCMI-II: N = 600;
standardizacijski vzorec MCMI-III: N = 734;
nizozemska priredba: N = 477.
10.2.2 Vrsta koeficientov v poročilu: Cronbachov koeficient alfa.
10.2.3 Višina koeficientov: ocena 2 (navesti tudi število lestvic z določeno višino koeficientov)
Utemeljitev ocene: nekaj vrednosti je sicer nižjih od 0,60, te lestvice bi bilo potrebno ponovno pregledati in
popraviti. Večina lestvic ima vrednosti koeficienta višje od 0,70, precej tudi višje od 0,80.
Vrednosti koeficienta za lestvico antisocialne osebnostne motnje (lestvica je bila izbrana, ker ima najvišje
vrednosti koeficienta zanesljivosti v študijah narejenih z DSM-IV in ker je motnja precej pogosta pri forenzični
populaciji). Podatki so bili pridobljeni iz priročnika (Craig, 2013):
MCMI-I: 0,61;
MCMI-II: 0,77 (Sinha in Watson, 2001), 0,88 (Millon, 1987);
MCMI-III: 0,77 (Millon, 1994), 0,73 (Dyce, O'Connor, Perkins in Janzen, 1977).
Nizozemska priredba vprašalnika MCMI-III (Rossi idr., 2003): vrednosti koeficienta alfa se gibljejo med 0,55 in
0,87, pri štirinajstih lestvicah osebnostnih motenj.
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Podatki iz priročnika o notranji zanesljivosti lestvic MCMI-III (Wise, Streiner in Walfish, 2010): vrednosti
koeficienta alfa se gibljejo: med 0,66 in 0,89 pri štirinajstih lestvicah osebnostnih motenj; med 0,71 in 0,89 pri
desetih lestvicah kliničnih sindromov; med 0,86 in 0,95 pri treh spreminjajočih indeksih.
10.2.4 Ali so koeficienti zanesljivosti podani na vzorcih, ki ustrezajo nameravanim uporabnikom? Koeficienti
zanesljivosti so bili opredeljeni na vzorcih, ki: ustrezajo nameravanim uporabnikom.
10.3 Retestna zanesljivost
10.3.1 Velikost vzorca: ocena 2
Utemeljitev ocene: bilo je narejenih več študij, vendar so bili določeni vzorci relativno majhni. Podatki iz
priročnika za lestvico Antisocialne osebnostne motnje (Craig, 2013):
MCMI-I: N = 15-225;
MCMI-II: N= 37-250;
MCMI-III: N= 35-97.
Podatki iz priročnika MCMI-IV (Weiner in Greene, 2017): N = 129.
Podatki iz priročnika MCMI-III (Wise, Streiner in Walfish, 2010): N = 734.
10.3.2 Velikost koeficientov: ocena 3 (navesti tudi število lestvic z določeno višino koeficientov)
Utemeljitev ocene: vse vrednosti so višje od 0,70.
Koeficient retestne zanesljivosti za lestvico antisocialne osebnostne motnje (6A) (lestvica je bila izbrana, ker ima
najvišje vrednosti koeficienta zanesljivosti v študijah narejenih z DSM-IV, in ker je motnja precej pogosta pri
forenzični populaciji (Craig, 2013)):
MCMI-I: r = 0,79 (mediana desetih študij);
MCMI-II: r = 0,73 (mediana štirih študij);
MCMI-III: r = 0,76 (mediana treh študij).
Podatki iz priročnika MCMI-IV (Weiner in Greene, 2017): r = 0,73 – 0,92.
Podatki iz priročnika MCMI-III (Wise, Streiner in Walfish, 2010): vrednosti koeficienta so v razponu: od 0,85 do
0,93 pri štirinajstih lestvicah osebnostnih motenj; od 0,84 do 0,96 pri desetih lestvicah kliničnih sindromov; od
0,82 do 0,94 pri treh spreminjajočih indeksih.
10.3.3 Podatki o test-retestnem intervalu:
podatki iz priročnika (Craig, 2013):
MCMI-I: 5-9 dni; 4-6 tednov; 3-5 tednov; 3 leta; 35 dni; 6 mesecev; 1 leto; 6 tednov;
MCMI-II: 3-5 tednov; 21 dni; 1 leto; 2 leti;
MCMI-III: do 14 dni; 6 mesecev.
Podatki iz priročnika MCMI-III (Wise, Streiner in Walfish, 2010): med 5 in 14 dni.
Podatki iz priročnika MCMI-IV (Roger in Greene, 2017): ni podatka.
10.3.4 Ali so koeficienti zanesljivosti podani na vzorcih, ki ustrezajo nameravanim uporabnikom? Koeficienti
zanesljivosti so bili opredeljeni na vzorcih, ki: ustrezajo klinični populaciji.
10.8 Skupna ocena ustreznosti zanesljivosti:
ocena 3
Utemeljitev ocene: vrednosti koeficienta notranje zanesljivosti so večinoma višje od 0,70, pogosto višje od 0,80
z nekaj izjemami. Pri nizozemski različici kažejo nizke vrednosti koeficienta alfa: narcististična, sadistična in
antisocialna lestvica. Iz podatkov priročnika vidimo nižje vrednosti koeficienta zanesljivosti pri narcisistični in
kompulzivni lestvici. Vrednosti koeficienta retestne zanesljivosti so zmerno visoke, vse so višje od 0,70.
11. Veljavnost
11.1 Konstruktna veljavnost
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11.1.1 Uporabljena metoda: korelacija s podobnimi instrumenti (ugotavljanje konvergentne in diskriminatne
veljavnosti).
11.1.6 Korelacije (mediana in razpon) med testom in drugimi testi, ki merijo podobne konstrukte: ocena 2
Utemeljitev ocene:
Craig (2013) povzema podatke iz pripadajočih priročnikov:
konvergentna veljavnost za lestvico antisocialne osebnostne motnje, primerjava z MMPI-2 Antisocialno
lestvico (Craig, 2013):
o MCMI-II: r = 0,46 – 0,61, r(M): 0,57 (tri študije);
o MCMI-III: r = 0,57 – 0,70, r(M): 0, 65 (pet študij);
primerjava s PCL: r = 0,45;
konvergentna veljavnost za lestvico velike depresivne motnje:
MCMI-II: r(M) = 0,52 (štiri študije; MMPI D, MMPI-2 D, 16 PF Emotionally stable, TCI Harm avoid);
MCMI-III: r(M) = 0,74 (tri študije; MMPI-2 D, Symptom check list-90 depression, Beck depresion
inventory  Craig (2013) opozarja, da so bile te študije narejene s strani avtorja testa in so objavljene v
priročniku, niso pa bile neodvisno preverjene.
Pri primerjavi nizozemske različice MCMI-III in MMPI-2 so ugotovili dobro konvergentno veljavnost (vrednosti se
gibljejo med 0,54 in 0,74), razen pri lestvici kompulzivne osebnostne motnje, kjer je bila korelacija s primerljivo
lestvico na MMPI-2 (Kompulzivna lestvica), -0,07. Na splošno je bila ugotovljena boljša konvergentna veljavnost,
kot pri predhodnih različicah vprašalnika (Rossi idr., 2003).
11.1.7 Ali korelacije z drugimi instrumenti kažejo na dobro diskriminantno veljavnost (glede na konstrukte, ki
naj bi jih test ne meril): ocena 3
Utemeljitev ocene: pri nizozemski raziskavi (Rossi idr., 2003) so se pokazale nizke korelacije med lestvicami
osebnostnih motenj MCMI-III in MMPI-2, ki niso sorodne.
11.1.10 Velikost vzorcev: ocena 4
Utemeljitev ocene:
standardizacijski vzorec MCMI-I: N = 1292;
standardizacijski vzorec MCMI-II: N = 600;
standardizacijski vzorec MCMI-III: N = 734;
nizozemska priredba: N = 477 .
11.1.11 Kvaliteta kriterijskih instrumentov ali drugih pokazateljev: ocena 0
Utemeljitev ocene: ni podatka.
11.1.12 Starost študij veljavnosti: nizozemska študija je iz leta 2003, ostale študije, ki so v originalnem priročniku
so starejše od 20 let.
11.1.13 Splošna ocena konstruktne veljavnosti: ocena 2
Utemeljitev ocene: ocena temelji samo na podatkih o konvergentni in diskriminantni veljavnosti ter na podatkih
o starosti in velikosti vzorcev. Študije so precej stare, ni dostopnih novejših raziskav, ki bi preverjale veljavnost
zadnje različice vprašalnika (MCMI-IV). Obstoječi podatki kažejo primerno konvergentno in diskriminantno
veljavnost, predvsem pri nizozemski raziskavi, kjer se večina koeficientov konvergentne veljavnosti giblje nad
0,60, razen pri lestvicah shizoidne, negativistične in kompulzivne osebnostne motnje. Razlog za to je tudi njihov
nižji koeficient notranje zanesljivosti. Predvsem je problematična lestvica kompulzivne osebnostne motnje.
11.3 Splošna ocena veljavnosti:
ocena 2
Utemeljitev ocene: ocena temelji zgolj na podatkih pregledanih raziskav. Kot izpostavlja Craig (2002) je malo
validacijskih študij o različnih oblikah vprašalnika, obstoječe se pretežno navezujejo na konvergentno in
diskriminantno veljavnost. Obenem izpostavlja slabšo konvergentno veljavnost. V nizozemski raziskavi sta se
pokazali ustrezna konvergentna in diskriminantna veljavnost, z izjemo lestvice kompulzivne osebnostne motnje,
kar zahteva pregled in popravek. Za poglobljeno oceno bi potrebovali več podatkov o konstruktni in kriterijski
veljavnosti. Pri preverjanju veljavnosti so v pregledanih študijah preverjali zgolj ustreznost lestvic osebnostnih
motenj. Raziskave so dokaj stare. Dostopnih študij o MCMI-IV je zelo malo.
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13. Končna evalvacija testa
Večina podatkov temelji na evalvaciji vprašalnika MCMI-III, saj je zelo malo dostopnih empiričnih raziskav o
najnovejši različici (MCMI-IV). Podatki kažejo dobro zanesljivost, z izjemo določenih lestvic. Nizke vrednosti
koeficienta alfa so se pokazale pri lestvicah narcisistične, sadistične in antisocialne osebnostne motnje. V
obstoječih raziskavah so pretežno podatki o konvergentni in diskriminantni veljavnosti. Nizozemska raziskava
(Rossi idr., 2003) poroča o boljši konvergentni veljavnosti MCMI-III, primerjano s starejšimi različicami. Težava se
pojavlja predvsem pri lestvici kompulzivne osebnostne motnje, ki kaže slabo konvergentno veljavnost in nižji
koeficient notranje zanesljivosti. Veliko znanstvenih člankov se osredotoča na uporabo vprašalnika v kontekstu
forenzičnega ocenjevanja. MCMI-III je standardiziran, ima standardiziran način apliciranja in vrednotenja ter je
bil predmet strokovne recenzije (McCann, 2002), kar Heilbrun (1992) navaja kot merila ustreznost uporabe v
namen forenzičnega ocenjevanja. Dyer (1997, v McCann, 2002) poroča o odlični vsebinski veljavnosti MCMI-III,
ki je bila ugotovljena na podlagi primerjave z DSM-IV, na katero se sklicuje vprašalnik. Strokovne recenzije
poročajo o ustrezni konstruktni veljavnosti lestvic (McCann, 2002). Craig (2013) izpostavlja pomanjkanje podatka
o standardni napaki merjenje, kar je pomembno na področju forenzičnega ocenjevanja. Rogers, Salekin in Sewel
(2000) izpostavljajo kontaminiranost kriterija pri revidirani študiji veljavnosti. Pomislek glede uporabe v
forenzične namene predstavlja dejstvo, da je bil vprašalnik razvit na vzorcu klinične populacije in ne normativne
(McCann, 2002), vendar pa je bil v standardizacijski vzorec MCMI-III vključen tudi vzorec forenzične skupine.
McCann in sodelavci (2001) so raziskovali, ali MCMI-III resnično kaže preveč patološke rezultate pri preiskovancih
v primerih obravnave skrbništev nad otroki. Ugotovili so, da ni empiričnih dokazov za to trditev, razen pri
lestvicah histrionične osebnostne motnje, kompulzivne osebnostne motnje in narcisistične osebnostne motnje.
Kot že omenjeno zgoraj, se pojavljajo težave z zanesljivostjo lestvic kompulzivne in narcisistične osebnostne
motnje in veljavnostjo lestvice kompulzivne osebnostne motnje. Pri njih je potrebna pazljivost pri interpretaciji,
potrebno pa bi jih bilo študijsko preveriti in posodobiti. Prav tako je v priročniku MCMI-II navedeno, da le ta ne
patologizira, sicer normativne rezultate (Dyer, 2005).
Priporočila
Test ni prirejen in normiran za uporabo v Sloveniji, zato ni primeren za uporabo. Židanik (2003) navaja, da je
problem nedostopnosti pri nas povezan s finančnimi zahtevami glede avtorskih pravic.

Vprašalnik o travmatiziranosti otrok in mladostnikov
1. Osnovni podatki o testu
Ime instrumenta: Vprašalnik o travmatiziranosti otrok in mladostnikov.
Kratko ime: VTM.
Izvirno ime testa: Trauma Symptom Checklist for Children – TSCC.
Avtorji izvirnega testa: John Briere.
Avtorji lokalne priredbe: Barbara Žemva in Dušica Boben.
Lokalni založnik/distributer testa: Center za psihodiagnostična sredstva.
Izdajatelj izvirnega testa: Psychological assessment resources, Inc.
Leto publikacije ocenjene izdaje/revizije: 2000.
Leto priredbe za lokalno uporabo: 2000.
Leto izdaje izvirne različice: 1996.
DEL 1: OPIS INSTRUMENTA
2. Splošni opis instrumenta
Vprašalnik o travmatiziranosti otrok in mladostnikov je namenjen spoznavi psiholoških posledic travmatskih
dogodkov, kot so fizično ali spolno nasilje, medvrstniško nasilje, soočanje z izgubo, naravne nesreče in drugi
travmatski dogodki, ki so jih lahko deležni. Namenjen je otrokom in mladostnikom, s starostnim razponom od 10
do 18 leta. Izpolnijo ga otroci/mladostniki sami, izvedba je lahko individualna ali skupinska. Obstajata dolga in
kratka različica. Dolga obsega 56 postavk, na katere odgovarjajo na štiristopenjski lestvici. Sestavljajo ga s2
veljavnostni lestvici (POD in NAD), 6 kliničnih lestvic (anksioznost, depresivnost, jezavost, posttravmatski stresni
sindrom, disociativnost z dvema podlestvicama in zaskrbljenost v zvezi s spolnostjo z dvema podlestvicama) in 8
kritičnih postavk. Kratka različica (VTM-A) ima 45 postavk in se od dolge razlikuje v tem, da ne vsebuje lestvice
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zaskrbljenosti v zvezi s spolnostjo in ima 7 kritičnih postavk. Avtor navaja, da je vprašalnik v okoljih kjer se otroci
ali mladostniki soočajo s travmatsko izkušnjo.
3. Klasifikacija
3.1 Vsebinsko področje: psihološke posledice travmatskih dogodkov.
3.2 Namen uporabe: namenjen je uporabi v kliničnih ustanovah, svetovalnih centrih, v centrih za socialno delo,
v raznih domovih, šolah, kjerkoli se otroci ali mladostniki soočajo s travmatsko izkušnjo.
3.3 Opis populacije, ki ji je test namenjen: otrokom in mladostnikom, od 10. do 18. leta starosti.
3.4 Število lestvic in kratek opis spremenljivk, ki jih meri instrument: vprašalnik vsebuje 2 veljavnostni lestvici
(POD in NAD) in 6 kliničnih lestvic (anksioznost, depresivnost, jezavost, potravmatski stresni sindrom,
disociativnost z dvema podlestvicama in zaskrbljenost v zvezi s spolnostjo z dvema podlestvicama). Lestvice so
predstavljene v nadaljevanju.
POD: meri število označenih odgovorov »nikoli«, pri postavkah, ki so se izkazale za tiste, kjer otroci
najmanjkrat ogovorijo z »nikoli«. Visoko število točk nakazuje tendenco k zanikanju, prikazovanju sebe
brez simptomov.
NAD: meri število odgovorov »skoraj vedno«. Visoko število točk implicira pretirano reaktivnost,
tendenco k pretiravanju ipd.
Anksioznost: generalizirana, vzburjenost, zaskrbljenost, specifični strahovi, občutek nevarnosti, prosto
plavajoča anksioznost
Depresivnost: občutki osamljenosti, žalosti, jokanja, depresivnih misli, krivde, samopoškodbe,
samomorilske misli
Jezavost: jezne misli, občutki in vedenje, bes, razmišljanje o sebi kot hudobnem človeku, sovražnost,
otrok ne more ustaviti jezo, hoče vpiti ali raniti druge, rad se prepira, pretepa
Potravmatski stresni sindrom: potravmatski stresni simptomi, vsiljive misli, občutki, spomini na boleč
dogodek, nočne more, strahovi, kognitivno izogibanje bolečim občutkom
Disociativnost: disociativnost, derealizacija, čustvena otrplost, pretvarjanje, da je nekdo drug, dnevno
sanjarjenje, disociativno izogibanje. Podlestvici: odkrita disociativnost in fantazijska disociativnost
Zaskrbljenost v zvezi s spolnostjo: seksualne misli ali občutki, ki so atipični glede na razvojno obdobje,
konfliktnost na spolnem področju, negativne reakcije na spolnost, strah, da bi bil spolno zlorabljen.
Podlestvici: spolna preokupacija in stiska, obup vezana na spolnost
3.5 Način odgovarjanja: papir-svinčnik.
3.6 Zahteve za testiranca:
ročne sposobnosti: podane potrebne informacije;
ročnost: ni relevantno;
vid: podane potrebne informacije;
sluh: ni relevantno;
zahteve jezikovnega testa (razumevanje in govorjenje): podane potrebne informacije;
branje: podane potrebne informacije;
pisanje: podane potrebne informacije.
3.7 Oblika postavk: štiristopenjska lestvica, od 0 (nikoli) do 3 (skoraj vedno).
3.8 Ipsativnost: n/a
3.9 Skupno število testnih postavk in število postavk na posameznem podtestu/lestvici: skupno število postavk
je 56. Število postavk na posamezni lestvici: 9 anksioznost, 9 depresivnost, 9 jezavost, 10 potravmatski stresni
sindrom, 11 disociativnost, 11 zaskrbljenost v zvezi s spolnostjo. Znotraj teh postavk jih devet meri lestvico POD
in osem lestvico NAD.
3.10 Predvideni način uporabe: superviziran način.
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3.11 Način administriranja testa: individualna ali skupinska administracija.
3.12 Čas, potreben za administriranje instrumenta:
administracija: 15 do 20 min;
vrednotenje in risanje profila: 5 do 10 min.
3.13 Različne oblike instrumenta: obstaja krajša različica VTM-A, ki ima 45 postavk in se od dolge različice
razlikuje po tem, da ne vsebuje lestvice zaskrbljenosti v zvezi s spolnostjo in ima 7 kritičnih postavk.
4. Merjenje in vrednotenje
4.1 Vrednotenje testa: preprosto ročno vrednotenje.
4.2 Surovi skori: na vprašalniku je potrebno odstraniti zgornji list in pod njim imamo list z odgovori, ki predstavlja
ključ. Preštejemo tudi število manjkajočih odgovorov in ga zapišemo v za to namenjeno okence. Odgovore je
potrebno prepisati v osenčene prostore v stolpcih desno od trditve. Osenčeni prostori predstavljajo klinične
lestvice. Nato se seštejejo vrednosti odgovorov za vsak stolpec in vsoto se zapiše v okence na dnu stolpa. Za
surovo vrednost lestvice POD preštejemo, kolikokrat je otrok označil 0 in nato prištejemo še število vseh
morebitnih neodgovorjenih trditev lestvice POD in končno surovo vrednost vpišemo v okence POD. Za surovo
vrednost lestvice NAD pa preštejemo vse trojke v kvadratkih.
4.3 Lestvice: T-vrednosti.
4.4 Transformacija surovih skorov v standardne skore: ne-normalizirana – linearna pretvorba.
5. Računalniško generirana poročila /
6. Preskrba in stroški
6.1. Dokumentacija v testnem paketu: priročnik, vprašalnik VTM ali VTM-A in primerne liste s profilom glede na
spol in starost.
6.2 Metoda objave dokumentacije: papir.
6.3.1 Začetni stroški nakupa testa: cena ni navedena. Distributer priporoča začetni paket, ki vsebuje potrebno
gradivo za 30 udeležencev testiranja (priročnik, 20 vprašalnikov, 10 vprašalnikov kratka oblika, 10 profilov za
različne starosti).
6.3.2 Nadaljnji stroški uporabe testa:
vprašalnik s ključem VTM: 0,94€;
vprašalnik s ključem – kratka oblika VTM-A: 0,94€;
list s profilom za starost 10 – 12 let: 0,26€;
list s profilom za starost 13 – 15 let: 0,26€;
list s profilom za starost 16 – 18 let: 0,26€.
6.4.1 Cena poročil, ki jih generira računalniška aplikacija: /
6.4.2–6.5 Drugi stroški: strokovno usposabljanje.
6.6 Kvalifikacija, zahtevana s strani dobavitelja testa: univerzitetni diplomiran psiholog (predbolonjski program)
ali magister psihologije (bolonjski program), z opravljenim dodatnim izobraževanjem (kategorija C).
6.7 Poklicna kvalifikacija, zahtevana za uporabo instrumenta: univerzitetni diplomirani psihologi (predbolonjski
program) ali magister psihologije (bolonjski program) z opravljenim dodatnim izobraževanjem.
DEL 2: EVALVACIJA INSTRUMENTA PO MODELU EFPE ZA PREGLED PSIHOLOŠKIH TESTOV
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7. Kvaliteta utemeljitve potrebe po testu, predstavitve testa in podanih informacij
7.1 Kakovost utemeljitev
7.1.1 Teoretična utemeljitev merjenih konstruktov: ocena 3
Utemeljitev ocene: podana je utemeljitev o izpostavljenosti travmam pri otrocih in mladostnikih, kar je
podkrepljeno s tujimi raziskavami, saj objektivnih podatkov iz našega okolja ni.
7.1.2 Opis razvoja (in/ali prevoda ali priredbe) instrumenta: ocena 4
Utemeljitev ocene: v priročniku je natančen opis postopka priredbe vprašalnika.
7.1.3 Temeljitost analize postavk in modela analize postavk: ocena 4
Utemeljitev ocene: v priročniku najdemo natančen opis, kako je potekala analiza postavk in lestvic.
7.1.4 Predstavitev vsebinske veljavnosti: ocena 2
Utemeljitev ocene: postavke so bile večkrat pregledane, dobljenih je bilo nekaj neodvisnih prevodov originalnih
postavk, upoštevane so bile pripombe strokovnjakov, besedilo je bilo na koncu lektorirano. Drugih podatkov
glede vsebinske veljavnosti ni.
7.1.5 Povzetek relevantnih raziskav: ocena 4
Utemeljitev ocene: tekom celotnega priročnika se avtorici sklicujeta na relevantne raziskave.
7.1.6 Splošna ocena kakovosti utemeljitve osnov testa: ocena 3
Utemeljitev ocene: kakovost utemeljitve osnov testa je dobra, saj so podatki podkrepljeni z ustreznimi
raziskavami, podroben je opis priredbe in analiza postavk. Nekoliko pomanjkljivo sta utemeljeni vsebinska
veljavnost in teoretična utemeljitev merjenih konstruktov.
7.2 Ustreznost dokumentacije za uporabnika (uporabniškega in tehničnega priročnika, dodanih norm itd.)
7.2.1 Utemeljitev potrebe po testu in njegovih temeljev (logičen in jasen opis, kaj test meri in zakaj je bil
konstruiran tako, kot je bil): ocena 4
Utemeljitev ocene: v priročniku je jasen opis zakaj je pomembno otrokovo in mladostnikovo doživljanje ob
travmah in utemeljitev po potrebi raziskovanja tega, saj je pogostost prisotnosti travmatskim dogodkom
precejšnja.
7.2.2.1 Razvoj testa: ocena 2
Utemeljitev ocene: razvoj originalne različice vprašalnika je delno predstavljen. Navedeni so podatki o izboru
postavk, raziskave so zgolj omenjene ne pa predstavljene.
7.2.2.2 Razvoj testa skozi prevod/priredbo: ocena 4
Utemeljitev ocene: natančno je predstavljena priredba vprašalnika.
7.2.3 Standardizacija: ocena 3
Utemeljitev ocene: za standardizacijo je bil uporabljen vzorec iz konstrukcijske analize, razlog za to je pojasnjen,
vzorec je natančno predstavljen. Manjka podrobnejši opis samega postopka standardizacije.
7.2.4 Norme: ocena 4
Utemeljitev ocene: natančno sta predstavljena normativna vzorca (slovenski in ameriški). Avtorica v priročniku
razglablja o vplivu demografskih spremenljivk, kar je podprto z ustreznimi statističnimi analizami. Preverjali so,
ali se v vzorcu pokažejo statistično pomembne razlike med spoloma. Natančno je predstavljen izračun norm.
7.2.5 Zanesljivost: ocena 2
Utemeljitev ocene: zanesljivost je prikazana preko koeficienta notranje skladnosti (slovenska in ameriška
meritev). Manjka prikaz zanesljivosti preko več različnih mer.
7.2.6 Konstruktna veljavnost: ocena 2
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Utemeljitev ocene: navedeni so podatki iz slovenske in ameriške raziskave o korelaciji med lestvicami in
podlestvicami. Narejena je bila eksploratorna faktorska analiza na slovenskih podatkih normativnega vzorca.
Podatki so jasno in natančno prikazani. Morala bi biti dokazana preko več študij in ne samo na osnovi enega
empiričnega preverjanja.
7.2.7 Kriterijska veljavnost: ocena 0
Utemeljitev ocene: ni informacij.
7.2.8 Računalniško generirana poročila: ocena n/a
Utemeljitev ocene:
7.2.9 Splošna ocena ustreznosti dokumentacije, ki je dostopna uporabniku (uporabniškega in tehničnega
priročnika, dodanih norm itd.): ocena 3
Utemeljitev ocene: dokumentacija, ki je dostopna uporabniku je dobra. Informacije so ustrezne in jasno
predstavljene in razumljive. Nekaj pomanjkljivosti se pojavlja pri informacijah o razvoju originalnega testa.
Podatkov o zanesljivosti in veljavnosti je malo.
7.3 Kakovost navodil za uporabnika
7.3.1 Za administriranje testa: ocena 4
Utemeljitev ocene: v priročniku je podroben opis administriranja testa.
7.3.2 Za vrednotenje odgovorov: ocena 4
Utemeljitev ocene: v priročniku je podroben opis kako poteka vrednotenje vprašalnika, kako dobimo surove
vrednosti in kako jih pretvorimo v standardizirane vrednosti.
7.3.3 Za primerjavo z normami: ocena 4
Utemeljitev ocene: jasno predstavljeno kako poteka primerjava z normami. Navedene so meje
klinične/subklinične pomembnosti.
7.3.4 Za interpretacijo in poročanje: ocena 3
Utemeljitev ocene: v priročniku so dobra navodila za interpretacijo posameznih lestvic. Prikazani so tudi primeri
profilov in njihova interpretacija, vendar z ozirom na ameriške norme.
7.3.5 Za dajanje povratne informacije in poročanje uporabniku: ocena 4
Utemeljitev ocene: predstavljeni so primeri podajanja povratnih informacij, na podlagi profilov narejenih na
originalnem vprašalniku.
7.3.6 Za zagotavljanje dobrega ravnanja glede pristranskosti: ocena 2
Utemeljitev ocene: predstavljena je statistična analiza razlik med spoloma. Nimamo podatkov o razlikah med
različnimi etničnim in jezikovnimi skupinami ter morebitnih opozoril glede tega. Prav tako ni podatkov glede
pristranskosti, ki bi se navezovali na originalno različico vprašalnika.
7.3.7 Omejenost uporabe: ocena 4
Utemeljitev ocene: navedeno je, da lahko VTM beremo v primeru, da ima otrok ali mladostnik težave z branjem,
vidom, koncentracijo in učnimi težavami, hkrati pa je opozorjeno, da nobena raziskava ne potrjuje ali zavrača
tega pristopa in da se mora psiholog zavedati, da so normativni podatki pridobljeni na otrocih/mladostnikih, ki
so sami brali.
7.3.8 Software in tehnična podpora: ocena n/a
Utemeljitev ocene:
7.3.9 Reference in podporna gradiva: ocena 4
Utemeljitev ocene: navedeni so še drugi merski pripomočki, ki se nanašajo na ocenjevanje travmatiziranosti.
Tekom priročnika so predstavljene relevantne raziskave, ki se navezujejo na travmo. Ugotovitve raziskav so
kratko predstavljene, vendar dovolj za dobro strokovno podporo.
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7.3.10 Splošna ocena kakovosti navodil za uporabo: ocena 4
Utemeljitev ocene: kljub temu, da imamo nekoliko pomanjkljive informacije glede pristranskosti uporabe, je
splošna kakovost navodil za uporabo zelo dobra. Informacije so jasne in strokovno podkrepljene.
7.4 Splošna primernost dokumentacije:
ocena 3
Utemeljitev ocene: dokumentacija je dobra. Določene informacije so pomanjkljive, kar je opisano pri posamezni
postavki. Vprašalnik vsebuje vso potrebno dokumentacijo, ki je strokovno podkrepljena, natančna in razumljiva.
Uporabniku je jasno, kako se vprašalnik aplicira, vrednoti in kako se interpretira dobljene rezultate.
8. Kvaliteta testnih gradiv
8.1 Kvaliteta testnih gradiv pri testih tipa papir-svinčnik
8.1.1 Splošna kvaliteta testnih gradiv (testnih zvezkov, odgovornih listov, testnih predmetov itd.): ocena 3
Utemeljitev ocene: vprašanja so razumljiva in natiskana s primerno velikostjo. Sam format vprašalnika je zelo
velik, kar je lahko nekoliko moteče pri izpolnjevanju. Poimenovanja štiristopenjske lestvice so nesorazmerno
majhna, v primerjavi z ostalim besedilom.
8.1.2 Kako z lahkoto testiranec razume nalogo: ocena 4
Utemeljitev ocene: testiranec lahko z lahkoto razume vprašanja.
8.1.3 Jasnost in razumljivost navodil za testirance (vključno z vzorčnimi primeri postavk in delom za vajo):
ocena 4
Utemeljitev ocene: navodilo je zelo preprosto in razumljivo.
8.1.4 Kako z lahkoto testiranec podaja odgovore: ocena 3
Utemeljitev ocene: morda je mladostnikom lažje izbrati med štirimi stopnjami pogostosti, kot pa otrokom, saj se
lahko zmedejo pri razlikovanju med včasih in večkrat.
8.1.5 Kvaliteta oblikovanja postavk in jasnost grafične vsebine v primeru neverbalnih postavk: ocena 4
Utemeljitev ocene: vprašanja so kratka in jedrnata.
8.1.6 Kvaliteta gradiva (pri testih tipa papir-svinčnik) nasploh: ocena 4
Utemeljitev ocene: na splošno je kvaliteta zelo dobra. Manjša pomanjkljivost je glede izgleda vprašalnika (velik
format, majhen tisk poimenovanja štiri stopenjske lestvice).
8.2 Kvaliteta testnih gradiv v primeru računalniškega testa: /
9. Norme
9.1 Interpretacija glede na norme
9.1.1 Ustreznost za lokalno uporabo: ocena 3
Utemeljitev ocene (v tem poglavju poleg ocene izpišite tudi opis ocene): lokalni vzorec z dobro relevantnostjo
glede na namen uporabe.
9.1.2 Ustreznost za nameravano uporabo: ocena 3
Utemeljitev ocene: dober razpon norm, ločene so po spolu in starostnih skupinah.
9.1.3 Velikost vzorcev pri klasičnem normiranju: ocena 2
Utemeljitev ocene: normativni vzorec je sicer velik (N=706), klinični vzorec je precej manjši (N=164). Posamezni
vzorci so manjši: osnovnošolci N=370, srednješolci N=336.
9.1.4 Velikost vzorcev pri zveznem normiranju: ocena 2
Utemeljitev ocene: primerna velikost vzorcev. Numerus se pri skupno 6 vzorcih, giblje od 71 do 146.
9.1.5 Postopki vzorčenja: verjetnostni vzorec – stratificiran.
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9.1.6 Reprezentativnost normativnega vzorca (vzorcev): ocena 2
Utemeljitev ocene: normativni vzorec je vključeval otroke in mladostnike samo iz Ljubljane. Vzorec ne vključuje
otrok, katerih slovenščina ni materni jezik in so prisotni v slovenskih šolah. Sicer je precej enakovredno razdeljen
po spolu in starosti.
9.1.7 Kvaliteta informacij o učinkih spola, starosti, razlikah med splošno populacijo in manjšino oz. ranljivo
skupino ipd.: ocena 2
Utemeljitev ocene: podane so ustrezne osnovne informacije o vplivu starosti in spola. Ni podatka o razlikah med
splošno populacijo in manjšino, ali med normativnim in kliničnim vzorcem.
9.1.8 Kako stare so normativne študije: ocena 1
Utemeljitev ocene: normativna študija je bila opravljena leta 2000, kar je pred dvajsetimi leti.
9.1.9 Učinki vaje (relevantno samo za teste dosežkov): n/a
9.3 Skupna ustreznost:
Ocena 2
Utemeljitev ocene: vprašalnik je standardiziran v Sloveniji in ima lokalno relevantne norme. Posamezni vzorci bi
lahko bili večji. Norme so ločene po spolu in starosti. Manjka vključitev otrok katerih slovenščina ni materni jezik
in otrok, in ki imajo kakršnekoli težave z branjem, vidom, učenjem, pisanjem. Vzorec bi moral biti bolj geografsko
reprezentativen. Norme so starejše in iz tega vidika manj primerne za uporabo.
10. Zanesljivost
10.1 Podatki o zanesljivosti: koeficient notranje skladnosti (Cronbachov koeficient alfa).
10.2 Notranja konsistentnost
10.2.1 Velikost vzorca: ocena 3
Utemeljitev ocene: podatki ameriške in slovenske študije:
slovenski normativni vzorec: N = 648-690;
ameriški standardizacijski vzorec: N = 3008;
slovenski klinični vzorec: N = 100-156.
10.2.2 Vrsta koeficientov v poročilu: Cronbachov koeficient alfa.
10.2.3 Višina koeficientov: ocena 2 (navesti tudi število lestvic z določeno višino koeficientov)
Utemeljitev ocene: večina vrednosti je višjih od 0,70. Mediana slovenskega normativnega vzorca je 0,76,
kliničnega pa 0,81.
Tabela 1
Notranja zanesljivost
Lestvica

ZDA

POD
NAD
ANK
DEP
JEZ
PTS
DIS
DIS-O
DIS-F

0,85
0,66
0,82
0,86
0,89
0,87
0,83
0,81
0,58

SI
(normativni
vzorec)
0,76
0,70
0,75
0,85
0,80
0,80
0,79
0,72
0,62

SI
(klinični
vzorec)
0,78
0,80
0,81
0,89
0,86
0,89
0,80
0,75
0,60
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ZS
ZS-P
ZS-D

0,77
0,81
0,64

0,76
0,85
0,46

0,83
0,84
0,66

Opomba. POD = veljavnostna lestvica (število odgovorov »nikoli«); NAD = veljavnostna lestvica (število odgovorov »skoraj
vedno«); ANK = anksioznost; DEP = depresivnost; JEZ = jezavost; PTS = posttravmatski stresni sindrom; DIS = disociativnost;
DIS-O = odkrita disociativnost; DIS-F = fantazijska disociativnost; ZS = zaskrbljenost v zvezi s spolnostjo; ZS-P = preokupacija s
spolnostjo; ZS-D obup v zvezi s spolnostjo.

10.2.4 Ali so koeficienti zanesljivosti podani na vzorcih, ki ustrezajo nameravanim uporabnikom? Koeficienti
zanesljivosti so bili opredeljeni na vzorcih, ki: ustreza populaciji, kateri je vprašalnik namenjen.
10.8 Skupna ocena ustreznosti zanesljivosti:
ocena 2
Utemeljitev ocene: vrednosti koeficienta alfa se na ravni lestvic nahajajo med 0,46 in 0,85, pri slovenskem
normativnem vzorcu in med 0,66 in 0,89 pri kliničnem vzorcu. Mediana slovenskega normativnega vzorca je 0,76,
kliničnega pa 0,81, vendar je velika pomanjkljivost majhnost kliničnega vzorca. Vrednosti so nekoliko višje v
ameriški študiji. Zanesljivost bi lahko bila preverjena še preko drugih metod.
11. Veljavnost
11.1 Konstruktna veljavnost
11.1.1 Uporabljena metoda: korelacija med lestvicami, metoda glavnih komponent in normalizacija z varimaks
rotacijo.
11.1.2 Ali rezultati (ekploratorne ali konfirmatorne) faktorske analize podpirajo strukturo testa: ocena 3
Utemeljitev ocene: po pričakovanjih je bilo ugotovljenih 12 faktorjev, lestvice so razpadle na dva dela. Rezultati
so bili izračunani ob predpostavki, da so spremenljivke neodvisne, čeprav to ne drži popolnoma, na kar opozorijo
v priročniku.
11.1.3 Ali postavke ustrezno korelirajo s skorom na podlestvici in lestvici: ocena 0
Utemeljitev ocene: ni podatka.
11.1.4 Ali je faktorska struktura invariantna preko skupin in/ali je test nepristranski (DIF): ocena 0
Utemeljitev ocene: ni podatka.
11.1.5 Ali so razlike med skupinami, kot je bilo pričakovano: ocena 4
Utemeljitev ocene: prikazane so statistično pomembne razlike glede na spol in starost. Pri dekletih se je pokazalo
več statistično pomembnih razlik. Vsi, ki so označili, da se jim je že zgodilo kaj hudega, so imeli višji rezultat na
podlestvici ZS-P (spolna preokupacija). Največ statistično pomembnih razlik se pokaže pri najvišji starostni
skupini. Statistično pomembne razlike so se pokazale tudi med normativnim in kliničnim vzorcem, na vseh
kliničnih lestvicah, razen ZS (zaskrbljenost s spolnostjo).
11.1.6 Korelacije (mediana in razpon) med testom in drugimi testi, ki merijo podobne konstrukte: ocena 4
Utemeljitev ocene: številne raziskave kažejo, da VTM kovariira v pričakovani smeri z drugimi dostopnimi
merskimi pripomočki. Najvišje so korelacije s tistimi lestvicami, ki so vsebinsko podobne lestvicam VTM.
Predstavljene so ameriške raziskave, saj v Sloveniji ne obstaja primerljivi pripomoček. Pokazala se je pomembna
interkorelacija med CBCL – Child behavior checklist, CDI –Children's depression inventory in VTM:
CDI najbolj korelira z lestvico depresivnost (r=0,73) ;
Pri CBCL lestvica internalizacija korelira najbolj z lestvico anksioznosti (r=0,78), depresivnosti (0,82) in
potravmatskim stresnim sindromom (0,75), ki so vsi bolj internalizirani simptomi;
Pri CBCL lestvica eksternalizacija najbolj korelira z lestvicami zaskrbljenost s spolnostjo (r=0,62),
disociativnost (0,65) in jezavost (0,68). Spolno in jezavo vedenja pa sta bolj eksternalizirana;
RCMAS (Revised children's manifest anxiety scale) najvišje korelira z lestvicama anksioznost (r=0,63) in
depresivnost (r=0,63).
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11.1.7 Ali korelacije z drugimi instrumenti kažejo na dobro diskriminantno veljavnost (glede na konstrukte, ki
naj bi jih test ne meril): ocena 1
Utemeljitev ocene: Kljub temu, da je v priročniku navedeno, da so korelacije nizke, so še vedno razmeroma
visoke, glede na to, da naj bi merile druge konstrukte:
CDI najmanj korelira z lestvico zaskrbljenosti v zvezi s spolnostjo (r=0,45);
RCMAS najmanj korelira z lestvicama jezavost (r=0,51) in disociativnost (r=0,56);
CDI eksternalizacija najmanj korelira z lestvicama anksioznost (r=0,47) in depresivnost (r=0,48);
CDI internalizacija najmanj korelira z lestvicami zaskrbljenost s spolnostjo (r=0,51) in jezavost (r=0,55).
11.1.8 Če je bila uporabljena metoda MTMM, ali rezultati podpirajo konstruktno veljavnost testa (ali res meri,
kar naj bi meril, in ne nečesa drugega): ocena 0
Utemeljitev ocene: ni podatka.
11.1.9 Drugo, npr. IRT metodologija, kvazi-ekperimentalni načrti (opišite): ocena 0
Utemeljitev ocene: ni podatka.
11.1.10 Velikost vzorcev: ocena 3
Utemeljitev ocene:
korelacije med lestvicami in podlestvicami: N=646;
faktorska analiza: N=706.
11.1.11 Kvaliteta kriterijskih instrumentov ali drugih pokazateljev: ocena 0
Utemeljitev ocene: ni podatkov v priročniku.
11.1.12 Starost študij veljavnosti: študije veljavnosti so narejene med letoma 1992 in 2000.
11.1.13 Splošna ocena konstruktne veljavnosti: ocena 2
Utemeljitev ocene: faktorske analize potrjujejo teoretično predpostavko o sestavi testa. Študije kažejo dobro
konvergetno veljavnost in slabo diskriminantno veljavnost. Pokazale so se pričakovane razlike med skupinami,
vzorci študij so primerno veliki. Pomanjkljivost predstavlja starost študij.
11.2 Kriterijska veljavnost /
11.3 Splošna ocena veljavnosti:
ocena 2
Utemeljitev ocene: predstavljena je zgolj konstruktna veljavnost, ki pa bi morala biti še dodatno raziskana.
Študije kažejo slabšo diskriminantno veljavnost. Konvergentna veljavnost je ustrezna. Gledano v celoto, je
veljavnost primerna, dokazana je preko faktorske strukture, konvergentne veljavnosti in razlike med skupinami.
Pomanjkljivost predstavlja starost študij. Kriterijska veljavnost ni bila preverjena.
13. Končna evalvacija testa
Vprašalnika je standardiziran in prirejen za uporabo v Sloveniji ter ima lokalno relevantne norme. Odlikujejo ga
zelo jasna in natančna navodila za apliciranje, vrednotenje in interpretacijo. Konstrukti v vprašalniku so
znanstveno utemeljeni, prav tako je strokovno utemeljena potreba po tovrstnem vprašalniku. Postavke so
oblikovane na način, ki je otrokom razumljiv. Natisnjen v zelo velikem tisku, kar je lahko tako prednost (otroci z
lahkoto berejo, tudi tisti, ki morda slabše vidijo majhne črke) kot tudi slabost, saj je zaradi velikosti malce
nepraktičen za reševanje. Vzorec na katerem je potekalo normiranje je bil zbran na podlagi otrok in mladostnikov
iz Ljubljane, nadalje bi moral biti vzorec geografsko bolj reprezentativen. V vzorec niso vključeni posameznikov,
ki bi imeli kakršnekoli bralno-napisovalne težave, težave z vidom ali učenjem ter ni podatkov o posameznikih,
katerih slovenščina ni materni jezik, kljub temu, da so ravno tako vključeni v slovensko šolstvo. Zanesljivost je
ugotovljena samo preko mere notranje zanesljivosti. Notranja zanesljivost je ocenjena z 2 (primerno), pri večini
lestvic koeficient alfa presega vrednost 0,70. Konstruktna veljavnost je predstavljena preko faktorske analize in
konvergentne veljavnosti. Študije kažejo slabo diskriminantno veljavnost. Potrebno bi bilo nadaljnje raziskovanje
veljavnosti, saj je raziskav malo, hkrati so tudi starejše.
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Priporočila
Zaradi nižje ocene norm, zanesljivosti in veljavnosti je potrebna previdnost pri uporabi vprašalnika, predvsem, če
se vprašalnik aplicira v situacijah, kjer se bodo na podlagi rezultatov oblikovali pomembni zaključki. Vprašalnik bi
bilo potrebno nadalje raziskati ter posodobiti in narediti več študij psihometrične ustreznosti.

Eysenckov osebnostni vprašalnik (revidirana oblika)
1. Osnovni podatki o testu
Ime instrumenta: Eysenckov osebnostni vprašalnik – revidirana oblika.
Kratko ime: EPQ-R.
Izvirno ime testa: Eysenck Personality Questionnaire-Revised.
Avtorji izvirnega testa: Hans J. Eysenck in Sybil B. G. Eysenck.
Avtorji lokalne priredbe: Niko Arnerić, Dušica Boben in Igor Krajnc.
Lokalni založnik/distributer testa: Center za psihodiagnostična sredstva, d.o.o.
Izdajatelj izvirnega testa: Hodder and Stoughton.
Leto publikacije ocenjene izdaje/revizije: 1997.
Leto priredbe za lokalno uporabo: 1979.
Leto izdaje izvirne različice: 1991.
DEL 1: OPIS INSTRUMENTA
2. Splošni opis instrumenta
Eysenckov osebnostni vprašalnik ocenjuje osebnost na podlagi treh glavnih dimenzij: ekstravertnost (E),
nevroticizem (N) in psihoticizem (P). Poleg tega vsebuje lestvice lažnivosti, odvisnosti in kriminalnosti. Uporablja
se ga lahko pri posameznikih starejših od 16 let. Vprašalnik odkriva določene nevrotične in psihotične
predispozicije oseb. Sestavlja ga 106 postavk, vprašanja so alternativnega tipa (testiranec nanje odgovarja z da
ali ne). Aplicira se lahko skupinsko ali individualno, možno pa je tudi reševanje preko spletne aplikacije TESTrešuj.
Revidirana oblika je bila narejena z namenom izboljšanja lestvice za psihoticizem. Slabosti lestvice so bile: nizka
zanesljivost, majhen razpon rezultatov in zelo nesimetrična distribucija rezultatov. Vprašalnik obstaja tudi v krajši
različici, ki vsebuje 48 postavk in izključuje lestvici odvisnosti in kriminalnosti. Avtor navaja, da se ga lahko
uporablja v zdravstvu, na področju organizacijske psihologije, medicine dela in raziskovanja ter za pojasnjevanje
in predvidevanje vedenja posameznika.
3. Klasifikacija
3.1 Vsebinsko področje: osebnost.
3.2 Namen uporabe: zdravstvo, kadrovanje, poklicno usmerjanje, raziskovanje, socialno varstvo.
3.3 Opis populacije, ki ji je test namenjen: namenjen je mladostnikom od 16. leta naprej in odraslim.
3.4 Število lestvic in kratek opis spremenljivk, ki jih meri instrument: meri tri dimenzije osebnosti:
ekstravertnost/introvertnost (E), nevroticizem (N) in psihoticizem (P). Vsebuje še lestvico lažnivosti (L) in lestvici
odvisnosti (A) in kriminalnosti (C).
3.5 Način odgovarjanja: papir-svinčnik.
3.6 Zahteve za testiranca:
ročne sposobnosti: ni relevantno;
ročnost: ni relevantno;
vid: navedene potrebne informacije;
sluh: navedene potrebne informacije;
zahteve jezikovnega testa (razumevanje in govorjenje): navedene potrebne informacije;
branje: navedene potrebne informacije;
pisanje: navedene potrebne informacije.
3.7 Oblika postavk: vprašanja alternativnega tipa (da/ne).
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3.8 Ipsativnost: n/a
3.9 Skupno število testnih postavk in število postavk na posameznem podtestu/lestvici: skupno število postavk
je 106, pri krajši različici pa 48:
E: 23 postavk;
N:24 postavk;
P: 32 postavk;
L: 21 postavk;
šest dodatnih postavk za lestvici odvisnost in kriminalnost.
3.10 Predvideni način uporabe: superviziran način uporabe.
3.11 Način administriranja testa: supervizirano skupinsko/individualno ter spletno reševanje.
3.12 Čas, potreben za administriranje instrumenta:
izvedba dolge različice: 10-20 min;
izvedba krajše različice: 5-10 min;
vrednotenje s šablonami: 5-10 min.
3.13 Različne oblike instrumenta: vprašalnik obstaja tudi v krajši različici, ki pa vsebuje 48 postavk in ne vsebuje
lestvici odvisnosti in kriminalnosti.
4. Merjenje in vrednotenje
4.1 Vrednotenje testa: preprosto ročno vrednotenje z ustreznimi ključi.
4.2 Surovi skori: na vsako stran vprašalnika položimo ustrezno šablono. Posamezno lestvico vrednotimo tako, da
za vsak odgovor štejemo eno točko. Odgovori na lestvici so označeni v isti smeri kot odgovori pri ključu. Skupni
rezultat vsake lestvice je seštevek točk.
4.3 Lestvice: centili.
4.4 Transformacija surovih skorov v standardne skore: normalizirana.
5. Računalniško generirana poročila: ob izdaji priročnika so bila še v pripravi.
6. Preskrba in stroški
6.1. Dokumentacija v testnem paketu: priročnik, vprašalniki, šablone.
6.2 Metoda objave dokumentacije: papir.
6.3.1 Začetni stroški nakupa testa: papirnata oblika: 64, 93€; spletna oblika: 65,58€.
6.3.2 Nadaljnji stroški uporabe testa:
vprašalnik: 0,55€;
vprašalnik kratka oblika: 0,26€;
šablone: 8,47€;
e-vprašalnik (izvedba/vrednotenje): 1,38€.
6.4.1 Cena poročil, ki jih generira računalniška aplikacija: n/a
6.4.2–6.5 Drugi stroški: /
6.6 Kvalifikacija, zahtevana s strani dobavitelja testa: univerzitetni diplomirani psiholog (predbolonjski program)
ali magister psihologije (bolonjski program), kategorija B (brez dodatnega usposabljanja, težja interpretacija).
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6.7 Poklicna kvalifikacija, zahtevana za uporabo instrumenta: univerzitetni diplomiran psiholog (predbolonjski
program) ali magister psihologije (bolonjski program).

DEL 2: EVALVACIJA INSTRUMENTA PO MODELU EFPE ZA PREGLED PSIHOLOŠKIH TESTOV
7. Kvaliteta utemeljitve potrebe po testu, predstavitve testa in podanih informacij
7.1 Kakovost utemeljitev
7.1.1 Teoretična utemeljitev merjenih konstruktov: ocena 4
Utemeljitev ocene: v priročniku so predstavljene empirično podprte ugotovitve o posamezni lestvici.
7.1.2 Opis razvoja (in/ali prevoda ali priredbe) instrumenta: ocena 4
Utemeljitev ocene: opisan je razvoj revidirane različice, na vzorcu iz Velike Britanije in Slovenije.
7.1.3 Temeljitost analize postavk in modela analize postavk: ocena 2
Utemeljitev ocene: prikazana je zgolj analiza faktorske nasičenosti.
7.1.4 Predstavitev vsebinske veljavnosti: ocena 2
Utemeljitev ocene: v priročniku je naveden postopek preverjanja prevoda vprašalnika. Drugih podatkov o
vsebinski veljavnosti ni.
7.1.5 Povzetek relevantnih raziskav: ocena 4
Utemeljitev ocene: predstavljenih je veliko relevantnih raziskav, predvsem glede lestvice P, ki je bila najbolj
vprašljiva pri prejšnji različici vprašalnika.
7.1.6 Splošna ocena kakovosti utemeljitve osnov testa: ocena 3
Utemeljitev ocene: vprašalnik je dobro utemeljen, relevantni podatki so navedeni v priročniku. Pomanjkljivo sta
predstavljeni vsebinska veljavnost in analiza postavk.
7.2 Ustreznost dokumentacije za uporabnika (uporabniškega in tehničnega priročnika, dodanih norm itd.)
7.2.1 Utemeljitev potrebe po testu in njegovih temeljev (logičen in jasen opis, kaj test meri in zakaj je bil
konstruiran tako, kot je bil): ocena 3
Utemeljitev ocene: v priročniku je jasno utemeljeno kaj test meri.
7.2.2.1 Razvoj testa: ocena 4
Utemeljitev ocene: natančno je opisan je razvoj revidirane oblike.
7.2.2.2 Razvoj testa skozi prevod/priredbo: ocena 3
Utemeljitev ocene: opisan je potek priredbe. Prevod je potekal tako, da je najprej več psihologov neodvisno drug
od drugega prevedlo vprašalnik, prevode so uskladili in dodali izvirne nove postavke, potrebne za analizo postavk.
Usklajene prevode sta pregledala še prof. Janez Musek in lektor.
7.2.3 Standardizacija: ocena 4
Utemeljitev ocene: v priročniku je jasen opis kako je potekala standardizacija in kakšen je bil vzorec.
7.2.4 Norme: ocena 4
Utemeljitev ocene: predstavljen je vzorec na katerem je bil vprašalnik preizkušen. Navedeni so podatki o
aritmetični sredini in standardnem odklonu za lestvice P, E, N in L, ter zgolj orientacijske slovenske norme za
lestvici A in C, zaradi nereprezentativnosti vzorca. Vzorec je razdeljen po spolu in na tri starostne skupine.
Priročnik vsebuje podatke za Slovenijo in Veliko Britanijo.
7.2.5 Zanesljivost: ocena 3
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Utemeljitev ocene: zanesljivost je prikazana z metodo za preverjanje notranje skladnosti (koeficient alfa), na
slovenskem in britanskem vzorcu, ter retestna zanesljivost na britanskem vzorcu. Enako so predstavljeni podatki
za kratko obliko vprašalnika.
7.2.6 Konstruktna veljavnost: ocena 3
Utemeljitev ocene: v priročniku je opisanih precej raziskav glede diskriminantne in konvergentne ter izsledki
faktorske analize opravljene na slovenskem in britanskem vzorcu.
7.2.7 Kriterijska veljavnost: ocena 0
Utemeljitev ocene: ni podatka v priročniku.
7.2.8 Računalniško generirana poročila: ocena n/a
Utemeljitev ocene:
7.2.9 Splošna ocena ustreznosti dokumentacije, ki je dostopna uporabniku (uporabniškega in tehničnega
priročnika, dodanih norm itd.): ocena 3
Utemeljitev ocene: dokumentacija je ustrezna in jasna. Natančno sta opisana razvoj testa in priredba. Najdemo
ustrezne informacije o psihometričnih lastnostih.
7.3 Kakovost navodil za uporabnika
7.3.1 Za administriranje testa: ocena 4
Utemeljitev ocene: navodila so napisana na vsakem izvodu vprašalnika. Navedeno je kako poteka administracije
v primeru različnih omejitev pri posameznikih.
7.3.2 Za vrednotenje odgovorov: ocena 4
Utemeljitev ocene: jasen in natančen opis vrednotenja.
7.3.3 Za primerjavo z normami: ocena 3
Utemeljitev ocene: navedeno je, da rezultate ocenimo glede na aritmetične sredine in standardne odklone
posameznih lestvic. Tabele so objavljene v priročniku. Ni podrobnejšega opisa glede primerjave.
7.3.4 Za interpretacijo in poročanje: ocena 2
Utemeljitev ocene: prikazani so trije primeri v priročniku, drugih podrobnejših informacij ni.
7.3.5 Za dajanje povratne informacije in poročanje uporabniku: ocena 2
Utemeljitev ocene: prikazani so trije primeri.
7.3.6 Za zagotavljanje dobrega ravnanja glede pristranskosti: ocena 2
Utemeljitev ocene: navedena so opozorila glede reprezentazivnosti vzorca pri lestvicah C in A. Norme so ločene
po spolih in starostnih skupinah. V vzorec so vključene osebe različnih izobrazb. Ni podatka o manjšinah in o
demografski razpršenosti vzorca.
7.3.7 Omejenost uporabe: ocena 3
Utemeljitev ocene: v priročniku so navodila kako aplicirati vprašalnik, v primerih slepote, nepismenosti ali
motorične oškodovanosti.
7.3.8 Software in tehnična podpora: ocena /
Utemeljitev ocene: ni podatka.
7.3.9 Reference in podporna gradiva: ocena 3
Utemeljitev ocene: v priročniku so predstavljene raziskave, pri katerih se je vprašalnik uporabljal.
7.3.10 Splošna ocena kakovosti navodil za uporabo: ocena 3
Utemeljitev ocene: kakovost navodil je dobra. Zelo natančna in jasna so navodila za administriranje in
vrednotenje. Pričakovali bi več informacij glede same interpretacije, kljub temu pa je dobro, da so predstavljeni
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trije primeri. Potrebnih bi bilo več podatkov o zagotavljanju dobrega ravnanja glede pristranskosti in omejenosti
uporabe.
7.4 Splošna primernost dokumentacije:
ocena 3
Utemeljitev ocene: v splošnem je dokumentacija dobra. Teoretična utemeljitev je podprta z ustreznimi
raziskavami, razvoj testa in priredba sta jasni. Uporabnik najde v priročniku natančne informacije o uporabi testa
in vse relevantne psihometrične značilnosti. Pri določenih postavkah bi si želeli več informacij, kot na primer pri
omejenosti uporabe, zagotavljanju pristranskosti, interpretaciji, primerjanju z normami.
8. Kvaliteta testnih gradiv
8.1 Kvaliteta testnih gradiv pri testih tipa papir-svinčnik
8.1.1 Splošna kvaliteta testnih gradiv (testnih zvezkov, odgovornih listov, testnih predmetov itd.): ocena 4
Utemeljitev ocene: odgovorni list je jasno napisan, zgoraj so navodila, ki so zelo razumljiva.
8.1.2 Kako z lahkoto testiranec razume nalogo: ocena 4
Utemeljitev ocene: reševanje vprašalnika je zelo preprosto.
8.1.3 Jasnost in razumljivost navodil za testirance (vključno z vzorčnimi primeri postavk in delom za vajo):
ocena 4
Utemeljitev ocene: navodila so preprosta in napisana na vrhu odgovornega lista.
8.1.4 Kako z lahkoto testiranec podaja odgovore: ocena 3
Utemeljitev ocene: odgovarjanje je alternativnega tipa, in sicer z odgovori da/ne, kar je včasih težko, saj bi
marsikateri posameznik rad izbral srednjo vrednost.
8.1.5 Kvaliteta oblikovanja postavk in jasnost grafične vsebine v primeru neverbalnih postavk: ocena 4
Utemeljitev ocene: postavke so v primerni velikosti tiska, večinoma so kratke in lahko razumljive.
8.1.6 Kvaliteta gradiva (pri testih tipa papir-svinčnik) nasploh: ocena 4
Utemeljitev ocene: gradivo je kakovostno, lahko berljivo in razumljivo za izpolnjevanje.
9. Norme
9.1 Interpretacija glede na norme
9.1.1 Ustreznost za lokalno uporabo: ocena 3
Utemeljitev ocene (v tem poglavju poleg ocene izpišite tudi opis ocene): vzorec je primeren za lokalno uporabo,
vendar so omejitve pri določenih lestvicah - vzorca za lestvici C in A nista reprezentativna
9.1.2 Ustreznost za nameravano uporabo: ocena 3
Utemeljitev ocene: ustrezne norme za splošno populacijo. Potrebna je previdnost pri uporabi norm za specifične
namene, predvsem pri lokalnih normah za lestvici C in A.
9.1.3 Velikost vzorcev pri klasičnem normiranju: ocena 3
Utemeljitev ocene: N = 529.
9.1.4 Velikost vzorcev pri zveznem normiranju: ocena 2
Utemeljitev ocene: norme za normativno populacijo so narejene za 6 skupin, velikosti vzorcev žensk so relativno
majhni:
 do 25 let: moški (N=153), ženske (N=56);
 25-35: moški (N=111), ženke (N=44);
 35 in več: moški (N=106), ženske (N=59).
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Vzorec posameznikov v hospitalnem postopku zdravljena odvisnosti od alkohola: 48 oseb, od tega 41 moških in
7 žensk. Zaradi majhnosti vzorca žensk, služijo norme zgolj za orientacijo. Norme za lestvico kriminalnosti
temeljijo na majhnem vzorcu, ki ni reprezentativen: 21 moških in 5 žensk.
9.1.5 Postopki vzorčenja: ni podatka.
9.1.6 Reprezentativnost normativnega vzorca (vzorcev): ocena 2
Utemeljitev ocene: v vzorcu je 370 moških in 159 žensk, ni podatka o demografski reprezentativnosti vzorca.
Navedeni so podatki glede stopnje izobrazbe. Vzorca za lestvici C in A sta premajhna (N (C)= 26; N(A)=56), da bi
lahko bila reprezentativna. Za lestvico A zbrani podatki samo za osebe odvisne od alkohola, ni pa vključenih
drugih odvisnosti. Pri obeh lestvicah je porazdeljenost med spoloma neuravnotežena.
9.1.7 Kvaliteta informacij o učinkih spola, starosti, razlikah med splošno populacijo in manjšino oz. ranljivo
skupino ipd.: ocena 3
Utemeljitev ocene: prisotnih je nekaj raziskav o učinku spola, gledano z vidika posameznih lestvic. Ni podatka o
razlikah med splošno populacijo in manjšinami. Pri lestvici A so navedene razike med standardizacijskim vzorcem
in skupino odvisnikov med bolnišničnim zdravljenjem. V starejši različici priročnika so prikazane razlike med
spoloma in med starostnimi skupinami na britanskem vzorcu (velja za vprašalnik EPQ).
9.1.8 Kako stare so normativne študije: ocena 4
Utemeljitev ocene: razvoj revidirane oblike se je začel leta 1996. Leta 2012 je izšla tretja dopolnjena izdaja
priročnika, kjer so preverili ustreznost slovenskih normativnih podatkov.
9.3 Skupna ustreznost:
ocena 3
Utemeljitev ocene: norme so ustrezne, kljub temu da so študije stare že 24 let, namreč pred osmimi leti je bila
ustreznost ponovno preverjena. Standardizacijski vzorec lestvice kriminalnosti je nereprezentativen. Vzorec za
lestvico odvisnosti velja za odvisnike od alkohola, pri čemer so norme za ženske zgolj orientacijske, saj je vzorec
zelo majhen (N = 7). Priročnik vsebuje tudi britanske norme. Slovenski vzorec ne vsebuje podatka o demografski
razpršenosti.
10. Zanesljivost
10.1 Podatki o zanesljivosti: koeficient notranje skladnosti (za vsako lestvico, ločeno po spolu) in retestna
zanesljivost na vzorcu iz Velike Britanije.
10.2 Notranja konsistentnost
10.2.1 Velikost vzorca: ocena 3
Utemeljitev ocene: vzorec obsega 486 posameznikov, od tega 339 moških in 147 žensk. Vzorec za lestvico
odvisnosti: 48 hospitaliziranih moških in žensk, osebe brez težav odvisnosti: 511. Vzorec za lestvico kriminalnosti:
standardizacijski vzorec: 510; vzorec zapornikov moških in žensk: 26.
10.2.2 Vrsta koeficientov v poročilu: Cronbachov koeficient alfa.
10.2.3 Višina koeficientov: ocena 3(navesti tudi število lestvic z določeno višino koeficientov)
Utemeljitev ocene: večina vrednosti koeficienta alfa je višjih od 0,80. Najbolj problematična je lestvica
psihoticizem, na kar opozorijo tudi avtorji testa.
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Tabela 1
Zanesljivost posameznih lestvic (slovenski podatki)
Lestvica
P
E
N
L

Moški
0,75
0,82
0,88
0,84

Ženske
0,71
0,86
0,90
0,82

Skupaj
0,74
0,84
0,90
0,83

Opomba. P = psihoticizem; E = ekstravertnost; N = nevroticizem; L = lažnivost.

Lestvica odvisnosti (A): zanesljivost na standardizacijskem vzorcu: α = 0,83 (moški), α = 0,81 (ženske); skupina 48
hospitaliziranih moških in žensk: α = 0,78
Lestvica kriminalnosti (C): zanesljivost na standardizacijskem vzorcu: α = 0,83
10.2.4 Ali so koeficienti zanesljivosti podani na vzorcih, ki ustrezajo nameravanim uporabnikom? Koeficienti
zanesljivosti so bili opredeljeni na vzorcih, ki: ustrezajo nameravanim uporabnikom.
10.3 Retestna zanesljivost – podatki britanske študije
10.3.1 Velikost vzorca: ocena 3
Utemeljitev ocene: vzorec obsega 229 posameznikov, 109 moških in 120 žensk.
10.3.2 Velikost koeficientov: ocena 3 (navesti tudi število lestvic z določeno višino koeficientov)
Utemeljitev ocene:
Tabela 2
Retestna zanesljivost (podatki britanske študije)
Lestvica
P
E
N
L
A
C

Moški
0,77
0,83
0,76
0,76
0,75
0,77

Ženske
0,81
0,89
0,81
0,80
0,80
0,76

Opomba. P = psihoticizem; E = ekstravertnost; N = nevroticizem; L = lažnivost; A = odvisnost; C = kriminalnost.

10.3.3 Podatki o test-retestnem intervalu: mesec dni.
10.3.4 Ali so koeficienti zanesljivosti podani na vzorcih, ki ustrezajo nameravanim uporabnikom? Koeficienti
zanesljivosti so bili opredeljeni na vzorcih, ki: ustrezajo nameravanim uporabnikom
10.8 Skupna ocena ustreznosti zanesljivosti:
ocena 3
Utemeljitev ocene: najvišje vrednosti zanesljivosti, na slovenskih podatkih, najdemo pri lestvicah E, N in L (nad
0,80), nekoliko nižja je pri lestvici P (0,74). Visoke vrednosti zanesljivosti imata tudi lestvici C in A, vendar težko
govorimo o pravi ustreznosti, zaradi nereprezentativnosti vzorca. Visoke vrednosti koeficienta alfa so se pokazale
tudi na britanskem vzorcu. Retestna zanesljivost na britanskem vzorcu je dobra, ni podatkov za slovenski vzorec.
11. Veljavnost
11.1 Konstruktna veljavnost
11.1.1 Uporabljena metoda: faktorska analiza, korelacije med lestvicami, preverjanje posebnih kriterijskih
skupin.
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11.1.2 Ali rezultati (ekploratorne ali konfirmatorne) faktorske analize podpirajo strukturo testa: ocena 3
Utemeljitev ocene: faktorska analiza potrjuje teoretične predpostavke.
11.1.3 Ali postavke ustrezno korelirajo s skorom na podlestvici in lestvici: ocena 3
Utemeljitev ocene: pokazala se je ustrezna korelacija med postavkami in pripadajočimi lestvicami.
11.1.4 Ali je faktorska struktura invariantna preko skupin in/ali je test nepristranski (DIF): ocena 4
Utemeljitev ocene: podatki iz starejšega priročnika: faktorska struktura je invariantna preko skupin. Opravljena
je bila tudi primerjava faktorjev Slovenci-Slovenke, Slovenci-Britanci, Slovenci-Britanke, ki kaže, da sta oba
faktorja identična.
11.1.5 Ali so razlike med skupinami, kot je bilo pričakovano: ocena 3
Utemeljitev ocene: lestvica kriminalnosti kaže dobre rezultate pri razločevanju med osebami, ki so zakrivila
kriminalno dejanje in tistimi, ki niso, glede na podatke iz Velike Britanije. Razlike so se pokazale tudi na lestvici
odvisnosti, med odvisnimi osebami in osebami brez težav odvisnosti, pri čemer se je pri slednjih pokazala nižja
aritmetična sredina. Preverjali so tudi razlike pri kriterijskih skupinah (velja za EPQ iz leta 1979). Primerjava na
posameznih lestvicah med abnormalnimi (psihoze, nervoze, endogene depresije, zaporniki, narkomanije,
osebnostne motnje, seksualni problemi, alkoholizem) in kontrolnimi vzorci (Velika Britanija). Ugotovili so visok N
in nizek E pri nevrotikih, visok P in visok L pri psihotikih, visok P, E, N ter povprečen L pri obsojencih ter visok P in
N pri narkomanih. V Sloveniji so delali primerjavo med skupino moških obsojencev in kontrolno skupino ter med
skupino ženskih adolescentnih prestopnic in žensko kontrolno skupino. Pri skupini deklet prestopnic so se
pokazali višji P, E in N ter nižji L kot pri kontrolni skupini, kar je bilo proti pričakovanju. Slovenski rezultati se
skladajo z britanskimi.
11.1.6 Korelacije (mediana in razpon) med testom in drugimi testi, ki merijo podobne konstrukte: ocena 3
Utemeljitev ocene: navedenih je veliko študij, predvsem v zvezi z lestvico P, ki so jo primerjali z drugimi
konstrukti, ni navedenih velikosti povezav:
ugotovljene so bile povezave lestvice P z agresivnostjo;
primerjava vprašalnika EPQ in Vprašalnik simptomov-stanj-halucinacij: N je močno povezan z
distimičnimi stanji, nevrotičnimi simptomi in integriranimi blodnjami; P je močno povezan s
komponentami blodenj;
pozitivna korelacija med lestvico N in Lestvico halucinacij Launay-Slade;
študija Bullen in Hemsley (1984) podpira veljavnost lestvice P: pričakovana negativna korelacija med P
in velikostjo inhibicijskega učinka (domnevala sta, da pomanjkanje selektivnih inhibitornih mehanizmov
določa kognitivne motnje, ki so podlaga za pozitivne shizofrenske simptome);
Rawlings (1984): visoka korelacija med P in impulzivnostjo na Vprašalniku impulzivnosti;
Layton (1985): primerjava EPQ z Rottarjevo lestvico notranjega/zunanjega lokusa kontrole: zunanji lokus
kontrole je močno povezan z lestvicama N in P, negativno pa z lestvico L in neodvisen od lestvice E.
11.1.7 Ali korelacije z drugimi instrumenti kažejo na dobro diskriminantno veljavnost (glede na konstrukte, ki
naj bi jih test ne meril): ocena 2
Utemeljitev ocene: omenjene so raziskave, kjer se je pokazala nizka povezanost med lestvicami EPQ-R in drugimi
konstrukti, ki niso sorodni. Podatki so pomanjkljivi. V priročniku je zapisano: »Vse tri dimenzije smo poskušali
ločiti od inteligentnosti, kar nam je povsem uspelo« (Eysenck, 1971).
11.1.8 Če je bila uporabljena metoda MTMM, ali rezultati podpirajo konstruktno veljavnost testa (ali res meri,
kar naj bi meril, in ne nečesa drugega): ocena 0
Utemeljitev ocene: ni podatka.
11.1.9 Drugo, npr. IRT metodologija, kvazi-ekperimentalni načrti (opišite): ocena 0
Utemeljitev ocene: ni podatka.
11.1.10 Velikost vzorcev: ocena 3
Utemeljitev ocene: slovenski vzorec: 370 moških in 159 žensk.
11.1.11 Kvaliteta kriterijskih instrumentov ali drugih pokazateljev: ocena 0
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Utemeljitev ocene: ni podatka.
11.1.12 Starost študij veljavnosti: 24 let.
11.1.13 Splošna ocena konstruktne veljavnosti: ocena 3
Utemeljitev ocene: konstruktna veljavnost je dobra. Študije so nekoliko starejše, določeni podatki obstajajo
samo za starejšo različico vprašalnika (EPQ). Vzorec na katerem so bile študije narejene je obsežen. Objavljeni so
podatki za Veliko Britanijo in Slovenijo, ki so med seboj primerljivi. Dokazi kažejo, da so vprašanja EPQ primerna
za uporabo pri slovenski in britanski populaciji. Iz tega lahko sklepamo, da je struktura osebnosti podobna ne
glede na siceršnje etnične razlike.
11.2 Kriterijska veljavnost /
11.3 Splošna ocena veljavnosti:
ocena 3
Utemeljitev ocene: veljavnost je bila preverjena s faktorsko analizo nasičenosti lestvic s postavkami, korelacijami
med lestvicami in s primerjanjem posebnih ter normativnih skupin (EPQ). Vprašalnik kaže dobro konvergentno
veljavnost, najdemo tudi dokaze o diskriminantni veljavnosti, ki pa niso natančno predstavljeni. Vseh navedenih
podatkov ne najdemo v priročniku revidirane različice so objavljeni v priročniku prve različice. Potrebna bi bila
tudi analiza kriterijske veljavnosti, predvsem pri kriterijskih lestvicah, kriminalnost in odvisnost. V glavnem bi bile
koristne sodobnejše študije.
13. Končna evalvacija testa
V priročniku je dobra predstavitev bistvenih raziskav v povezavi z vprašalnikom, ki dokazujejo tudi njegovo
veljavnost. Pomanjkljivost je starost psihometričnih študij, vendar so leta 2012 ob novi izdaji priročnika, preverjali
ustreznost prvih normativnih podatkov in jo potrdili. Vprašalnik vsebuje specifične lestvice: kriminalnost,
odvisnost ter lestvico lažnivosti. Pri lestvici lažnivosti je bilo ugotovljeno, da se zanesljivost ne manjša pri nizkem
pretvarjanju in ne veča pri visokem pretvarjanju, kar nakazuje merjenje stabilne osebnostne značilnosti. V
priročniku so podana natančna navodila za uporabo lestvice. Lestvico kriminalnosti (C) lahko uporabljamo za
napovedovanje prestopkov in nagnjenosti k ponavljanju kaznivih dejanj, kar je zlasti koristno pri ocenjevanju za
namen sodnega izvedenstva. Lestvica ima visoko zanesljivost na slovenskem vzorcu, vendar je potrebna pazljivost
pri zanašanju na te rezultate, saj je študija zanesljivosti opravljena na zelo majhnem vzorcu. V slovenskem vzorcu
je bilo zgolj 26 zapornikov (21 moških in 5 žensk), vendar so se rezultati skladali z britanskimi, kjer je bil vzorec
precej višji. Lestvica se v revidirani obliki ni spreminjala. V priročniku je opozorjeno, da je interpretacija lestvice
C zelo kompleksna in naj jo uporabljajo predvsem psihologi, ki delujejo na področju prestopništva. Revidirana
različica vprašalnika prinaša predvsem izboljšavo lestvice P, ki je imela kar nekaj pomanjkljivosti v prejšnji različici.
V priročniku so opisane študije v katerih je bil vprašalnik uporabljen. Zanesljivost je prikazana preko
Cronbachovega koeficienta alfa, kjer se vrednosti gibljejo med 0,71 in 0,90. Na britanskem vzorcu je bila narejena
tudi retestna zanesljivost, v intervalu enega meseca, kjer se vrednosti koeficienta nahajajo med 0,76 in 0,89. Za
natančnejšo oceno zanesljivosti bi bilo potrebno zbrati večji vzorec za lestvici A in C, narediti nove študije in
uporabiti več metod preverjanja zanesljivosti tudi na slovenskih podatkih. V starejšem priročniku je zapisano, da
dokazi kažejo primernost uporabe EPQ tako v Veliki Britaniji kot v Sloveniji, iz česar je moč sklepati, da je struktura
osebnosti podobna ne glede na siceršnje narodnostne in kulturne razlike.
Priporočila
Glede na ocene norm, zanesljivosti in veljavnosti je vprašalnik primeren za namene, ki jih navaja avtor in
distributer vprašalnika. Potrebna je pazljivost pri zanašanju na slovenske norme pri lestvicah kriminalnosti in
odvisnosti, saj temeljijo na nereprezentativnem vzorcu. Vprašalnik lahko uporablja zgolj oseba, ki dosega kriteriji
navede s strani distributerja.

Vprašalnik impulzivnosti
1. Osnovni podatki o testu
Ime instrumenta: Vprašalnik impulzivnosti.
Kratko ime: IVE.
Izvirno ime testa: Impulsiveness Questionnaire – IVE.
Avtorji izvirnega testa: Hans J. Eysenck in Sybil B. G. Eysenck.
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Avtorji lokalne priredbe: Niko Arnerić, Dušica Boben, Igor Krajnc.
Lokalni založnik/distributer testa: Center za psihodiagnostična sredstva, d.o.o.
Izdajatelj izvirnega testa: Hodder and Stoughton.
Leto publikacije ocenjene izdaje/revizije: 1997.
Leto priredbe za lokalno uporabo: 1997.
Leto izdaje izvirne različice: 1985.
DEL 1: OPIS INSTRUMENTA
2. Splošni opis instrumenta
Za oblikovanje vprašalnika IVE so se avtorji odločili, ker so menili, da je impulzivnost zelo zanimiv osebnostni
faktor, pri vprašalniku EPQ pa se je izkazalo, da vsebuje malo postavk s katerimi bi jo lahko neposredno merili.
Vprašalnik IVE meri impulzivnost (postavke so sorodne psihoticizmu), pustolovskost (bolj ekstravertna oblika
impulzivnosti) in empatijo. Uporablja se pri odraslih in mladostnikih, starejših od 16 let. Vprašalnik je sestavljen
iz 54 trditev, na katere posameznik odgovarja z DA ali NE. V priročniku je navedeno, da se lahko uporablja v
zdravstvu, kadrovski psihologiji, pri poklicnem usmerjanju, v raziskovalne namene in znotraj socialnega varstva.
Lahko se ga izvede skupinsko ali individualno.
3. Klasifikacija
3.1 Vsebinsko področje: osebnost-impulzivnost.
3.2 Namen uporabe: zdravstvo, kadrovanje, poklicno usmerjanje, raziskovanje, socialno varstvo.
3.3 Opis populacije, ki ji je test namenjen: namenjen je mladostnikom od 16. leta naprej in odraslim.
3.4 Število lestvic in kratek opis spremenljivk, ki jih meri instrument: meri pustolovskost, impulzivnost in
empatijo.
3.5 Način odgovarjanja: papir-svinčnik.
3.6 Zahteve za testiranca:
ročne sposobnosti: ni relevantno;
ročnost: ni relevantno;
vid: navedene potrebne informacije;
sluh: navedene potrebne informacije;
zahteve jezikovnega testa (razumevanje in govorjenje): navedene potrebne informacije;
branje: navedene potrebne informacije;
pisanje: navedene potrebne informacije.
3.7 Oblika postavk: vprašanja alternativnega tipa (da/ne).
3.8 Ipsativnost: n/a
3.9 Skupno število testnih postavk in število postavk na posameznem podtestu/lestvici: skupno vsebuje 54
postavk: impulzivnost – 19 postavk; pustolovskost – 16 postavk; empatija – 19 postavk.
3.10 Predvideni način uporabe: superviziran način.
3.11 Način administriranja testa: individualno ali skupinsko.
3.12 Čas, potreben za administriranje instrumenta:
izpolnjevanje: 10min;
vrednotenje s šablonami: 5min.
3.13 Različne oblike instrumenta: /
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4. Merjenje in vrednotenje
4.1 Vrednotenje testa: preprosto ročno vrednotenje, z ustreznimi ključi za vrednotenje.
4.2 Surovi skori: na vsako stran vprašalnika položimo ustrezno šablono. Posamezno lestvico vrednotimo tako, da
za vsak odgovor štejemo eno točko. Odgovori na lestvici so označeni v isti smeri kot odgovori pri ključu. Skupni
rezultat vsake lestvice je seštevek točk
4.3 Lestvice: centili.
4.4 Transformacija surovih skorov v standardne skore: normalizirana.
5. Računalniško generirana poročila /
6. Preskrba in stroški
6.1. Dokumentacija v testnem paketu: priročnik, vprašalnik, šablona za vrednotenje.
6.2 Metoda objave dokumentacije: papir.
6.3.1 Začetni stroški nakupa testa: začetni komplet za 25 udeležencev: 51,72€.
 Priročnik: 43,50€;
 vprašalnik: 0,26€;
 šablona: 3,02€.
6.3.2 Nadaljnji stroški uporabe testa: vprašalnik = 0,26€.
6.4.1 Cena poročil, ki jih generira računalniška aplikacija: /
6.4.2–6.5 Drugi stroški: /
6.6 Kvalifikacija, zahtevana s strani dobavitelja testa: univerzitetni diplomiran psiholog (predbolonjski program)
ali magister psihologije (bolonjski program), brez dodatnega usposabljanja - kategorija B (težja interpretacija).
6.7 Poklicna kvalifikacija, zahtevana za uporabo instrumenta: univerzitetni diplomiran psiholog (predbolonjski
program) ali magister psihologije (bolonjski program), brez dodatnega usposabljanja - kategorija B (težja
interpretacija).
DEL 2: EVALVACIJA INSTRUMENTA PO MODELU EFPE ZA PREGLED PSIHOLOŠKIH TESTOV
7. Kvaliteta utemeljitve potrebe po testu, predstavitve testa in podanih informacij
7.1 Kakovost utemeljitev
7.1.1 Teoretična utemeljitev merjenih konstruktov: ocena 2
Utemeljitev ocene: ni specifične teoretične utemeljitve za lestvice IVE, obstajajo samo raziskave, ki vključujejo
tudi vprašalnik EPQ, saj sta vprašalnika precej povezana.
7.1.2 Opis razvoja (in/ali prevoda ali priredbe) instrumenta: ocena 4
Utemeljitev ocene: opisana je priredba vprašalnika, ki je bila enaka priredbi vprašalnika EPQ-R.
7.1.3 Temeljitost analize postavk in modela analize postavk: ocena 0
Utemeljitev ocene: ni podatkov v priročniku.
7.1.4 Predstavitev vsebinske veljavnosti: ocena 2
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Utemeljitev ocene: v priročniku je naveden postopek preverjanja ustreznosti prevoda. Najprej je več psihologov
neodvisno drug od drugega prevedlo vprašalnik, prevode so uskladili in dodali izvirne nove postavke, potrebne
za analizo postavk. Usklajene prevode sta pregledala še prof. Janez Musek in lektor. Drugih podatkov ni.
7.1.5 Povzetek relevantnih raziskav: ocena 2
Utemeljitev ocene: v priročniku je več raziskav, ki se nanašajo na lestvice EPQ, kot na lestvice IVE.
7.1.6 Splošna ocena kakovosti utemeljitve osnov testa: ocena 2
Utemeljitev ocene: kakovost je sicer primerna, vendar je nekoliko pomanjkljiva zaradi specifike povezanosti z
vprašalnikom EPQ, ki zavzema večji del v priročniku.
7.2 Ustreznost dokumentacije za uporabnika (uporabniškega in tehničnega priročnika, dodanih norm itd.)
7.2.1 Utemeljitev potrebe po testu in njegovih temeljev (logičen in jasen opis, kaj test meri in zakaj je bil
konstruiran tako, kot je bil): ocena 2
Utemeljitev ocene: opisano je kaj test meri in zakaj je bil oblikovan.
7.2.2.1 Razvoj testa: ocena 2
Utemeljitev ocene: najdemo nekaj podatkov o razvoju, vendar ni podrobnih informacij.
7.2.2.2 Razvoj testa skozi prevod/priredbo: ocena 2
Utemeljitev ocene: opisan je postopek prevajanja. Prevod je potekal tako, da je najprej več psihologov
neodvisno drug od drugega prevedlo vprašalnik, prevode so uskladili in dodali izvirne nove postavke, potrebne
za analizo postavk.
7.2.3 Standardizacija: ocena 4
Utemeljitev ocene: opisana sta postopek in vzorec. Prvotnemu prevodu so dodali 25 rezervnih postavk in glede
na podatke o zanesljivosti in diskriminantnosti, neustrezne postavke zamenjali z ustreznejšimi.
7.2.4 Norme: ocena 4
Utemeljitev ocene: za slovenski vzorec so navedene aritmetične sredine in standardni odkloni za štiri starostne
skupine (do 25 let, od 25 do 35 let, 35 in več let), ločene po spolu.
7.2.5 Zanesljivost: ocena 3
Utemeljitev ocene: prikazana je zanesljivost s koeficientom alfa za slovenski in britanski vzorec ter retestna
zanesljivost za britanski vzorec, v enomesečnem intervalu.
7.2.6 Konstruktna veljavnost: ocena 2
Utemeljitev ocene: v priročniku je povzetih več raziskav, vendar se jih večina navezuje na lestvice EPQ-R.
Predstavljene so korelacije lestvic IVE in EPQ-R na slovenskem in britanskem vzorcu.
7.2.7 Kriterijska veljavnost: ocena 0
Utemeljitev ocene: ni informacij v priročniku.
7.2.8 Računalniško generirana poročila: ocena n/a
Utemeljitev ocene:
7.2.9 Splošna ocena ustreznosti dokumentacije, ki je dostopna uporabniku (uporabniškega in tehničnega
priročnika, dodanih norm itd.): ocena 2
Utemeljitev ocene: dokumentacija je ustrezna. Nekoliko pomanjkljive so informacije o teoretski utemeljitvi
vprašalnika, razvoju testa in preverjanju veljavnosti.
7.3 Kakovost navodil za uporabnika
7.3.1 Za administriranje testa: ocena 4
Utemeljitev ocene: navodila so napisana na vsakem izvodu vprašalnika. Navedeno je kako poteka administracije
v primeru različnih omejitev pri posameznikih.
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7.3.2 Za vrednotenje odgovorov: ocena 4
Utemeljitev ocene: jasen in natančen opis vrednotenja.
7.3.3 Za primerjavo z normami: ocena 3
Utemeljitev ocene: navedeno je, da rezultate ocenimo glede na aritmetične sredine in standardne odklone
posameznih lestvic. Tabele so objavljene v priročniku. Ni podrobnejših navodil primerjave.
7.3.4 Za interpretacijo in poročanje: ocena 2
Utemeljitev ocene: prikazan je primer interpretacije v priročniku, drugih podrobnejših informacij ni.
7.3.5 Za dajanje povratne informacije in poročanje uporabniku: ocena 2
Utemeljitev ocene: prikazan je primer v priročniku.
7.3.6 Za zagotavljanje dobrega ravnanja glede pristranskosti: ocena 2
Utemeljitev ocene: norme so ločene po spolu in starostnih skupinah. V vzorec so vključene osebe različnih
izobrazb. Ni podatka glede morebitnih etničnih pristranskosti.
7.3.7 Omejenost uporabe: ocena 3
Utemeljitev ocene: v priročniku so navodila kako aplicirati vprašalnik, v primerih slepote, nepismenosti ali
motorične oškodovanosti.
7.3.8 Software in tehnična podpora: ocena n/a
Utemeljitev ocene:
7.3.9 Reference in podporna gradiva: ocena 2
Utemeljitev ocene: nekaj raziskav, kjer se je uporabil IVE, je opisanih v priročniku.
7.3.10 Splošna ocena kakovosti navodil za uporabo: ocena 2
Utemeljitev ocene: kakovost navodil je primerna. Zelo natančna in jasna so navodila za administriranje in
vrednotenje. Pričakovali bi več informacij o interpretaciji, predstavljena je zgolj preko primera. Potrebnih bi bilo
več podatkov o zagotavljanju dobrega ravnanja glede pristranskosti. Vzeto v celoti, je malo študij v zvezi z
vprašalnikom IVE, pretežno se raziskave v priročniku navezujejo na EPQ-R.
7.4 Splošna primernost dokumentacije:
ocena 2
Utemeljitev ocene: dokumentacija je primerna. Teoretična utemeljitev je pomanjkljiva, prav tako so pomanjkljive
reference. Navedene so relevantne psihometrične značilnosti testa in primerjava z vprašalnikom EPQ-R.
Potrebne bi bile bolj natančne informacije glede morebitne pristranskosti uporabe in interpretacije.
8. Kvaliteta testnih gradiv
8.1 Kvaliteta testnih gradiv pri testih tipa papir-svinčnik
8.1.1 Splošna kvaliteta testnih gradiv (testnih zvezkov, odgovornih listov, testnih predmetov itd.): ocena 4
Utemeljitev ocene: odgovorni list je jasen, na začetku so navodila, ki so zelo razumljiva.
8.1.2 Kako z lahkoto testiranec razume nalogo: ocena 4
Utemeljitev ocene: reševanje vprašalnika je zelo preprosto.
8.1.3 Jasnost in razumljivost navodil za testirance (vključno z vzorčnimi primeri postavk in delom za vajo):
ocena 4
Utemeljitev ocene: navodila so preprosta in napisana na vrhu odgovornega lista.
8.1.4 Kako z lahkoto testiranec podaja odgovore: ocena 3
Utemeljitev ocene: odgovarjanje je alternativnega tipa, in sicer z odgovori da/ne, kar lahko povzroča težavo pri
izbiri.
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8.1.5 Kvaliteta oblikovanja postavk in jasnost grafične vsebine v primeru neverbalnih postavk: ocena 4
Utemeljitev ocene: postavke so v primerni velikosti tiska, večinoma so kratke in lahko razumljive.
8.1.6 Kvaliteta gradiva (pri testih tipa papir-svinčnik) nasploh: ocena 4
Utemeljitev ocene: gradivo je kakovostno, lahko berljivo in razumljivo za izpolnjevanje.
9. Norme
9.1 Interpretacija glede na norme
9.1.1 Ustreznost za lokalno uporabo: ocena 3
Utemeljitev ocene (v tem poglavju poleg ocene izpišite tudi opis ocene): vzorec je primeren za lokalno uporabo.
9.1.2 Ustreznost za nameravano uporabo: ocena 3
Utemeljitev ocene: ustrezne norme, ločene po spolih in razdeljene v tri starostne skupine (do 25 let, od 25 do 35
let in 35 let in več). Ni podatka o razlikah med različnimi etničnimi skupinami.
9.1.3 Velikost vzorcev pri klasičnem normiranju: ocena 3
Utemeljitev ocene: vzorec obsega 491 posameznikov, od tega 340 moških in 151 žensk.
9.1.4 Velikost vzorcev pri zveznem normiranju: ocena 2
Utemeljitev ocene: norme so narejene za 6 različnih skupin, ločenih po spolu in starosti:
do 25 let: moški (N=148), ženske (N=56);
25-35: moški (N=98), ženske (N=40);
35 in več: moški (N=94), ženske (N=55).
9.1.5 Postopki vzorčenja: ni podatka.
9.1.6 Reprezentativnost normativnega vzorca (vzorcev): ocena 2
Utemeljitev ocene: normativni vzorec je neuravnotežen po spolu. Ni podatka o demografski reprezentativnosti.
9.1.7 Kvaliteta informacij o učinkih spola, starosti, razlikah med splošno populacijo in manjšino oz. ranljivo
skupino ipd.: ocena 2
Utemeljitev ocene: ustrezne splošne informacije z minimalnimi analizami. Prikazane so razlike med spoloma in
med odraslimi ter otroci.
9.1.8 Kako stare so normativne študije: ocena 2
Utemeljitev ocene: razvoj se je začel leta 1996. Pri izdaji tretje, dopolnjene različice priročnika, ki je izšla leta
2012, so preverili slovenske normativne podatke iz prve izdaje priročnika in ni bilo ugotovljenih večjih razlik.
9.3 Skupna ustreznost:
ocena 2
Utemeljitev ocene: norme so primerne za lokalno uporabo. Potrebno bi bilo uravnotežiti vzorec, glede na spol.
Normativne študije so sicer zelo stare, vendar so leta 2012 preverjali njihovo ustreznost in jo tudi potrdili.
Manjkajoči so podatki o demografski razpršenosti vzorca in postopku vzorčenja.
10. Zanesljivost
10.1 Podatki o zanesljivosti: koeficient alfa za posamezno lestvico in spol, retestna zanesljivost na vzorcu iz Velike
Britanije.
10.2 Notranja konsistentnost
10.2.1 Velikost vzorca: ocena 3
Utemeljitev ocene: 508 posameznikov: 354 moških in 154 žensk.
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10.2.2 Vrsta koeficientov v poročilu: Cronbachov koeficient alfa.
10.2.3 Višina koeficientov: ocena 3 (navesti tudi število lestvic z določeno višino koeficientov)
Utemeljitev ocene: večina vrednosti je višjih od 0,80.
Tabela 1
Notranja zanesljivost (slovenska raziskava)
Lestvice
Impulzivnost
Pustolovskost
Empatija

Moški
0,82
0,86
0,75

Ženske
0,81
0,90
0,78

Skupaj
0,82
0,88
0,78

10.2.4 Ali so koeficienti zanesljivosti podani na vzorcih, ki ustrezajo nameravanim uporabnikom? Koeficienti
zanesljivosti so bili opredeljeni na vzorcih, ki: ustrezajo nameravanim uporabnikom.
10.3 Retestna zanesljivost (britanska študija)
10.3.1 Velikost vzorca: ocena 2
Utemeljitev ocene: 229 posameznikov: 109 moških, 120 žensk.
10.3.2 Velikost koeficientov: ocena 3 (navesti tudi število lestvic z določeno višino koeficientov)
Utemeljitev ocene:
Tabela 2
Retestna zanesljivost (britanska raziskava)
Lestvice

Moški

Ženske

Impulzivnost

0,78

0,86

Pustolovskost
Empatija

0,85
0,77

0,90
0,77

10.3.3 Podatki o test-retestnem intervalu: mesec dni
10.3.4 Ali so koeficienti zanesljivosti podani na vzorcih, ki ustrezajo nameravanim uporabnikom? Koeficienti
zanesljivosti so bili opredeljeni na vzorcih, ki: ustrezajo nameravanim uporabnikom.
10.8 Skupna ocena ustreznosti zanesljivosti:
ocena 3
Utemeljitev ocene: vrednosti koeficienta notranje zanesljivosti na slovenskem vzorcu so večinoma višje od 0,80.
Najnižja zanesljivost se je pokazala pri lestvici empatije. Vzorec je ustrezno velik. Britanska študija retestne
zanesljivosti kaže ustrezne vrednosti koeficienta. Na slovenski različici ni bila preverjena retestna zanesljivost.
11. Veljavnost
11.1 Konstruktna veljavnost
11.1.1 Uporabljena metoda: korelacije med lestvicami IVE in EPQ-R.
11.1.2 Ali rezultati (ekploratorne ali konfirmatorne) faktorske analize podpirajo strukturo testa: ocena 0
Utemeljitev ocene: ni podatka.
11.1.3 Ali postavke ustrezno korelirajo s skorom na podlestvici in lestvici: ocena 0
Utemeljitev ocene: ni podatka.
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11.1.4 Ali je faktorska struktura invariantna preko skupin in/ali je test nepristranski (DIF): ocena 0
Utemeljitev ocene: ni podatka.
11.1.5 Ali so razlike med skupinami, kot je bilo pričakovano: ocena 2
Utemeljitev ocene: izrazita razlika med spoloma pri odnosu med ekstravertnostjo in impulzivnostjo ter
pustolovskostjo. Otroci obeh spolov in odrasle ženske kažejo izrazito večjo povezavo med ekstravertnostjo in
pustolovskostjo kot med ekstravertnostjo in impulzivnostjo, medtem ko so pri moških enake korelacije med
dimenzijami.
11.1.6 Korelacije (mediana in razpon) med testom in drugimi testi, ki merijo podobne konstrukte: ocena 2
Utemeljitev ocene: impulzivnost je povezana s psihoticizmom (moški: r = 0,64; ženske: r = 0,61), pustolovskost
je povezana z ekstravertnostjo (moški: r = 0,53; ženske: r = 0,63) in empatija je pozitivno povezana z
nevroticizmom (moški: r = 0,45; ženske: r = 0,54). Drugih podatkov ni.
11.1.7 Ali korelacije z drugimi instrumenti kažejo na dobro diskriminantno veljavnost (glede na konstrukte, ki
naj bi jih test ne meril): ocena 2
Utemeljitev ocene: empatija se negativno in nizko povezuje s psihoticizmom (moški: r = -0,04; ženske: r = -0,05).
Drugih raziskav ni v priročniku.
11.1.10 Velikost vzorcev: ocena 3
Utemeljitev ocene: korelacije med devetimi lestvicami (IVE in EPQ-R): moški (N=325), ženske (N=145)
11.1.11 Kvaliteta kriterijskih instrumentov ali drugih pokazateljev: ocena 0
Utemeljitev ocene: ni podatka.
11.1.12 Starost študij veljavnosti: 24 let
11.1.13 Splošna ocena konstruktne veljavnosti: ocena 2
Utemeljitev ocene: konstruktna veljavnost je bila preverjena preko korelacij med devetimi lestvicami (IVE in EPQR): impulzivnost, pustolovskost, empatija, psihoticizem, ekstravertnost, nevroticizem, lažnivost, odvisnost,
kriminalnost. V priročniku je veliko raziskav v zvezi z lestvico P, malo pa jih vključuje lestvice vprašalnika IVE.
Prikazane so razlike med spoloma in med otroci ter odraslimi. Vzorec je primerno velik. Pomanjkljivost predstavlja
starost študij. Želeli bi več študij veljavnosti.
11.2 Kriterijska veljavnost /
11.3 Splošna ocena veljavnosti:
ocena 2
Utemeljitev ocene: konstruktna veljavnost je bila preverjena preko korelacije med lestvicami IVE in EPQ-R. Vzorci
predstavljenih raziskav so ustrezno veliki. Pomanjkljivost predstavlja starost študij. Potrebno bi bilo preveriti tudi
kriterijsko veljavnost in podrobneje konstruktno veljavnost. Gledano celostno, so podatki o veljavnost
pomanjkljivi.
13. Končna evalvacija testa
Dokumentacija vprašalnika je primerna, nekoliko pomanjkljivi sta teoretska utemeljitev vprašalnika in razvoj
testa. Navodila za administracijo in vrednotenje so zelo jasna in natančna, vprašalnik je pregleden in enostaven
za reševanje. Norme so sicer primerne za lokalno uporabo, vendar ni podatka o geografski reprezentativnosti.
Podatki kažejo dobro notranjo in retestno zanesljivost, slednja je preverjena zgolj na britanskem vzorcu.
Konstruktna veljavnost je prikazana preko korelacij med lestvicami EPQ-R in IVE. Potrebno bi bilo natančneje
preveriti veljavnost testa. V začetnih študijah sta bili impulzivnost in pustolovskost močno povezani, zato sta
avtorja menila, da bi morali popravki stremeti k znižanju korelacije. Pri kasnejši študiji so se pokazale manjše
razlike: impulzivnost je bolj povezana s psihoticizmom in pustolovskost bolj z ekstravertnostjo, stopnja
prekrivanja je manj izrazita pri otrocih, kar še ni pojasnjeno. V prihodnje bilo potrebno preveriti veljavnost preko
več različnih mer.
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Priporočila
Vprašalnik bi potreboval nadaljnji razvoj in pregled. Študije so precej stare, na začetku se je pokazala velika
povezanost med impulzivnostjo in pustolovskostjo, zato bi bilo potrebno postavke ponovno pregledati in
poskušati s korigiranjem doseči nižjo korelacijo, sicer težko govorimo o tem, da postavke merijo dva različna
konstrukta. Potrebna je pazljivost pri delanju zaključkov o posamezniku.

Moja čustva do
1. Osnovni podatki o testu
Ime instrumenta: Moja čustva do.
Kratko ime: MCD.
Avtorji izvirnega testa: Metoda Maj.
Lokalni založnik/distributer testa: Center za psihodiagnostična sredstva.
Leto publikacije ocenjene izdaje/revizije: 2006.
Leto izdaje izvirne različice: 2006.
DEL 1: OPIS INSTRUMENTA
2. Splošni opis instrumenta
Moja čustva do je originalno slovenska lestvica grafičnega tipa na kateri posameznik oceni intenzivnost
doživljanja čustev v različnih odnosih. Daljica ima deset razdelkov, kjer so stopnje intenzivnosti označene od nič
do zelo veliko/zelo močno. Lestvica vsebuje 22 čustev, ki so razvrščena v dve temeljni skupini: čustva sprejemanja
(spoštovanje, želja po bližini, občudovanje, hvaležnost, ljubezen (imeti rad), usmiljenje/sočutje, zaljubljenost,
čustvena navezanost, zaupanje, zadovoljstvo in čustva zavračanja (jeza, razočaranje, strah, prezir/zaničevanje,
sovraštvo, žalost/potrtost, zavist/nevoščljivost, občutki krivde, naveličanost, ljubosumnost, odtujenost,
užaljenost/zamera). Priporočljivo je, da se lestvica uporablja pri posameznikih starejših od 12 let, pri mlajših je
sicer možno delno apliciranje, z razlago njim nerazumljivih pojmov. Avtorica opredeljuje lestvico kot diagnostični
pripomoček za področje čustev, uporaba le-te je lahko diagnostična, introspektivna (uvid v lastna čustva),
terapevtska in raziskovalna.
3. Klasifikacija
3.1 Vsebinsko področje: intenzivnost čustev v odnosih.
3.2 Namen uporabe: introspektivni (uvid v lastna čustva), diagnostični, terapevtski in raziskovalni.
3.3 Opis populacije, ki ji je test namenjen: lestvica je najbolj primerna za uporabo pri posameznikih starejših od
12 let.
3.4 Število lestvic in kratek opis spremenljivk, ki jih meri instrument: lestvico sestavlja 22 čustev: spoštovanje,
jeza, razočaranje, želja po bližini, občudovanje, strah, prezir/zaničevanje, sovraštvo, žalost/potrtost, hvaležnost,
ljubezen, usmiljenje/sočutje, zaljubljenost, zavist/nevoščljivost, občutki krivde, naveličanost, čustvena
navezanost, ljubosumnost, odtujenost, užaljenost/zamera, zaupanje, zadovoljstvo.
3.5 Način odgovarjanja: papir-svinčnik ter pogovor.
3.6 Zahteve za testiranca: ni informacij
3.7 Oblika postavk: grafična lestvica, s stopnjami od nič do zelo veliko oz. zelo močno.
3.8 Ipsativnost: n/a
3.9 Skupno število testnih postavk in število postavk na posameznem podtestu/lestvici: 22 postavk.
3.10 Predvideni način uporabe: grafična lestvica z desetimi razdelki.
3.11 Način administriranja testa: prosta uporaba, v kolikor je namen introspektivni, sicer pa kontrolirana
uporaba z začetnim in končnim pogovorom.
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3.12 Čas, potreben za administriranje instrumenta: izvedba traja nekaj minut.
3.13 Različne oblike instrumenta: /
4. Merjenje in vrednotenje
Ni klasičnega vrednotenja, odgovore lahko pogledamo skupaj s posameznikom in izpeljemo diagnostični pogovor.
Lahko označimo z eno barvo čustva sprejemanja in z drugo čustva zavračanja, iščemo odgovore na vprašanja: kaj
doživlja posameznik v odnosu do določene osebe in katera čustva, kako močno jih doživlja, kaj je ob posameznih
čustvih povedal posameznik, kaj nam pove njegovo obnašanje med izpolnjevanjem, ali so opazne kakšne
posebnosti na listu za odgovore, kakšen čustven odnos ima posameznik do osebe in ali lahko opredelimo njegovo
čustvovanje, ali so čustva posameznika do osebe ustrezna ali morda motena.
6. Preskrba in stroški
6.1. Dokumentacija v testnem paketu: priročnik in lestvice.
6.2 Metoda objave dokumentacije: papir.
6.3.1 Začetni stroški nakupa testa: začetni komplet vsebuje priročnik in 25 lestvic, cena je 44,57€.
6.3.2 Nadaljnji stroški uporabe testa: posamezna lestvica = 0,13€.
6.4.1 Cena poročil, ki jih generira računalniška aplikacija: /
6.4.2–6.5 Drugi stroški: /
6.6 Kvalifikacija, zahtevana s strani dobavitelja testa: univerzitetni diplomirani psiholog (predbolonjski program)
ali magister psihologije (bolonjski program) ter psihiatri, pedagogi, socialni pedagogi, psihoterapevti in drugi
svetovalni delavci, ki imajo dovolj znanja o duševnosti in čustvih ter pri svojem strokovnem delu raziskujejo in
diagnosticirajo čustva ljudi. Vprašalnik spada v kategorijo A, kar pomeni, da ni potrebno dodatno izobraževanje.
6.7 Poklicna kvalifikacija, zahtevana za uporabo instrumenta: univerzitetni diplomirani psiholog (predbolonjski
program) ali magister psihologije (bolonjski program) ter psihiatri, pedagogi, socialni pedagogi, psihoterapevti in
drugi svetovalni delavci, ki imajo dovolj znanja o duševnosti in čustvih ter pri svojem strokovnem delu raziskujejo
in diagnosticirajo čustva ljudi.
DEL 2: EVALVACIJA INSTRUMENTA PO MODELU EFPE ZA PREGLED PSIHOLOŠKIH TESTOV
7. Kvaliteta utemeljitve potrebe po testu, predstavitve testa in podanih informacij
7.1 Kakovost utemeljitev
7.1.1 Teoretična utemeljitev merjenih konstruktov: ocena 4
Utemeljitev ocene: pregled znanstvene literature o razvoju čustev in čustvovanja ter kako so vpletena v
medosebne odnose. Poglavje je obširno in strokovno utemeljeno. Opisane so teorije in stališča o razvoju čustev
in čustvovanja, od obdobja dojenčka do odraslosti.
7.1.2 Opis razvoja (in/ali prevoda ali priredbe) instrumenta: ocena 4
Utemeljitev ocene: natančno je opisan razvoj lestvice. Navedeni so glavni koraki, kako so preizkušali več različic
in kako so oblikovali končno verzijo. Opisano je kako je potekal izbor vključenih čustev. Navedena so načela,
katerim so sledili pri oblikovanju ter kaj predlagajo glede nadaljnjega razvoja.
7.1.3 Temeljitost analize postavk in modela analize postavk: ocena n/a
Utemeljitev ocene:
7.1.4 Predstavitev vsebinske veljavnosti: ocena 0
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Utemeljitev ocene: v priročniku ni jasnih informacij glede tega. Zapisano je, da je nekaj psihologov preizkušalo
lestvico za namen razvoja, koristne pripombe in predloge pa je avtorica dobila v posvetih s strokovnjaki na tem
področju.
7.1.5 Povzetek relevantnih raziskav: ocena 2
Utemeljitev ocene: čustva in čustvovanje so strokovno podkrepljena. Niso navedene raziskave o uporabi
primerljivih lestvic. V priročniku je povzetek recenzije lestvice.
7.1.6 Splošna ocena kakovosti utemeljitve osnov testa: ocena 3
Utemeljitev ocene: teoretična utemeljitev je natančna, razvoj lestvice je podrobno predstavljen. Manjkajo
podatki o preverjanju vsebinske veljavnosti, nekoliko pomanjkljivo so predstavljene relevantne raziskave glede
uporabe podobnih pripomočkov, koristne informacije pa izvemo iz povzetka recenzije pripomočka.
7.2 Ustreznost dokumentacije za uporabnika (uporabniškega in tehničnega priročnika, dodanih norm itd.)
7.2.1 Utemeljitev potrebe po testu in njegovih temeljev (logičen in jasen opis, kaj test meri in zakaj je bil
konstruiran tako, kot je bil): ocena 4
Utemeljitev ocene: navedeno je kakšen je smisel uporabe tovrstne lestvice in zakaj je bila v prvi vrsti sploh
narejena. Avtorica je zapisala, da jo je k oblikovanju spodbudilo pomanjkanje diagnostičnih instrumentov za
področje medosebnih odnosov ter njena narava dela. Pojasnjeno je, zakaj je lestvica grafičnega tipa in izbor
stopenj intenzivnosti.
7.2.2.1 Razvoj testa: ocena 4
Utemeljitev ocene: natančen opis korakov pri razvoju in načela, ki so jim pri tem sledili.
7.2.2.2 Razvoj testa skozi prevod/priredbo: ocena n/a
Utemeljitev ocene:
7.2.3 Standardizacija: ocena n/a
Utemeljitev ocene:
7.2.4 Norme: ocena n/a
Utemeljitev ocene:
7.2.5 Zanesljivost: ocena 3
Utemeljitev ocene: predstavljena je z metodo ponovnega testiranja (»test-retest«), ki je edina ustrezna metoda
za tovrstni ocenjevalni pripomoček. Hkrati je opozorjeno, da metoda ne velja za najboljšo, saj na rezultate vplivajo
dejavniki, ki jih je težje nadzorovati. Podane so tudi standardne napake merjenja.
7.2.6 Konstruktna veljavnost: ocena 2
Utemeljitev ocene: narejena je bila analiza glavnih komponent, s katero so izločili čustva z izrazito nenormalnimi
porazdelitvami. Rezultati so pokazali, da je možno lestvico razdeliti na dve povezani komponenti.
7.2.7 Kriterijska veljavnost: ocena n/a
Utemeljitev ocene:
7.2.8 Računalniško generirana poročila: ocena n/a
Utemeljitev ocene:
7.2.9 Splošna ocena ustreznosti dokumentacije, ki je dostopna uporabniku (uporabniškega in tehničnega
priročnika, dodanih norm itd.): ocena 3
Utemeljitev ocene: dokumentacija je ustrezna, vsebuje vse pomembne informacije, kar omogoča uporabniku,
da jo lahko uporabi na ustrezen način. Dokumentacija omogoča vpogled v psihometrične značilnosti lestvice, na
podlagi katerih se lahko posameznik ustrezno odloči o primernosti uporabe. Nekoliko pomanjkljivo je poglavje o
veljavnosti.
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7.3 Kakovost navodil za uporabnika
7.3.1 Za administriranje testa: ocena 4
Utemeljitev ocene: jasna navodila za apliciranje testa.
7.3.2 Za vrednotenje odgovorov: ocena n/a
Utemeljitev ocene: vrednotenje odgovorov ni klasično, je opisno, lahko poteka v sodelovanju s posameznikom.
S pomočjo aritmetičnih sredin, standardnih odklonov in percentilov lahko določimo ali so čustva izrazito nizka ali
visoka. Hkrati je potrebno upoštevati, da je številčna primerjava smiselna samo pri posameznikih, ki po svojih
značilnostih ustrezajo lastnostim preizkusnega vzorca.
7.3.3 Za primerjavo z normami: ocena n/a
Utemeljitev ocene:
7.3.4 Za interpretacijo in poročanje: ocena 4
Utemeljitev ocene: interpretacija ni enoznačna, poteka v sodelovanju s posameznikom. V obzir vzamemo tudi
njegovo razlago ter vedenje. V priročniku so predstavljeni primeri z interpretacijo.
7.3.5 Za dajanje povratne informacije in poročanje uporabniku: ocena 4
Utemeljitev ocene: predstavljeni so primeri poročanja.
7.3.6 Za zagotavljanje dobrega ravnanja glede pristranskosti: ocena 0
Utemeljitev ocene: ni podatka.
7.3.7 Omejenost uporabe: ocena 3
Utemeljitev ocene: določeno je kdo lahko uporablja lestvico. Ni natančnih navodil o drugih omejitvah, npr.
uporaba pri posameznikih katerih slovenščina ni materni jezik.
7.3.8 Software in tehnična podpora: ocena n/a
Utemeljitev ocene:
7.3.9 Reference in podporna gradiva: ocena 0
Utemeljitev ocene: ni podatka o drugih pripomočkih, ki bi bili relevantni za primerjavo.
7.3.10 Splošna ocena kakovosti navodil za uporabo: ocena 3
Utemeljitev ocene: navodila so v splošnem dobra in razumljiva. Uporabnik z lahkoto aplicira lestvico in
interpretira rezultate. Pri interpretaciji je potrebno upoštevati še druge dejavnike: vedenje, pogovor. Prav tako,
zaradi ne standardne oblike ocenjevalnega pripomočka, ni norm in navodil za vrednotenje, oziroma so navodila
za prilagoditev tem potrebam ustrezno podana v priročniku. Manjkajo reference in podporna gradiva, ki bi bila
relevantna za primerjavo.
7.4 Splošna primernost dokumentacije:
ocena 3
Utemeljitev ocene: dokumentacija je v splošnem dobra in razumljiva. Navodila so dovolj kakovostna za primerno
uporabo lestvice. Osnova lestvice je znanstveno utemeljena in dobro predstavljena s podporno strokovno
literaturo. Psihometrične lastnosti so predstavljene na zelo razumljiv način. Podane so omejitve pri posameznih
analizah (preverjanje zanesljivosti z metodo ponovnega testiranja) ter pri uporabi klasičnih norm za diferencialno
primerjanje med posamezniki. Navedene so omejitve glede reprezentativnosti vzorca.
8. Kvaliteta testnih gradiv
8.1 Kvaliteta testnih gradiv pri testih tipa papir-svinčnik
8.1.1 Splošna kvaliteta testnih gradiv (testnih zvezkov, odgovornih listov, testnih predmetov itd.): ocena 4
Utemeljitev ocene: lestvica je kratka in pregledna ter razumljiva za uporabo.
8.1.2 Kako z lahkoto testiranec razume nalogo: ocena 4
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Utemeljitev ocene: testiranec lahko z lahkoto razume nalogo, pred tem opravimo motivacijski pogovor in
razložimo kako poteka reševanje. Pri individualnem apliciranju je možna pomoč, v kolikor posamezniku kaj ni
razumljivo.
8.1.3 Jasnost in razumljivost navodil za testirance (vključno z vzorčnimi primeri postavk in delom za vajo):
ocena 4
Utemeljitev ocene: navodila so jasna in razumljiva.
8.1.4 Kako z lahkoto testiranec podaja odgovore: ocena 4
Utemeljitev ocene: reševanje je grafično in zelo preprosto.
8.1.5 Kvaliteta oblikovanja postavk in jasnost grafične vsebine v primeru neverbalnih postavk: ocena 4
Utemeljitev ocene: grafični prikaz je jasen in razumljiv.
8.1.6 Kvaliteta gradiva (pri testih tipa papir-svinčnik) nasploh: ocena 4
Utemeljitev ocene: gradivo je razumljivo in lahko za uporabo.
8.2 Kvaliteta testnih gradiv v primeru računalniškega testa: n/a
9. Norme
Normiranih vrednosti ni, ker lestvica ni namenjena primerjanju posameznikov. V kolikor bi uporabniki želeli
pretvoriti ocene na katero od standardnih lestvic, lahko to naredijo s pomočjo aritmetičnih sredin in standardnih
odklonov, ki so navedeni v priročniku. Zraven je tudi navedeno s katero literaturo si lahko pri tem pomagajo.
Zaradi majhnosti in demografske omejenosti vzorca, bi bili ti podatki zgolj informativne narave. S pomočjo
percentilov, aritmetičnih sredin in standardnih odklonov je mogoče določiti ali so čustva izrazito šibka/nizka
oziroma intenzivna/visoka.
10. Zanesljivost
10.1 Podatki o zanesljivosti: metoda ponovnega testiranja (»test-retest).
10.2 Notranja konsistentnost /
10.3 Retestna zanesljivost
10.3.1 Velikost vzorca: ocena 1
Utemeljitev ocene: preizkusni vzorec je vseboval 133 dijakov (89 žensk in 44 moških) drugih in tretjih letnikov
Gimnazije Litija. Preizkus so po enem tednu ponovili na vzorcu 97 posameznikov iz prejšnjega vzorca.
10.3.2 Velikost koeficientov: ocena 1 (navesti tudi število lestvic z določeno višino koeficientov)
Utemeljitev ocene: ocene se pri posameznih čustvih močno razlikujejo. Nizka zanesljivost je značilna predvsem
za močna negativna čustva, ki so razmeroma kratkotrajna in bolj pod vplivom naključnih konfliktnih dogodkov v
medosebni interakciji. Pri nekaterih čustvih pa so bile ocene zanesljivosti precej višje, ocene občudovanja,
odtujenosti, zaupanja in čustvene navezanosti so bile tako za očeta kot matere 0,70 ali več.
Tabela 1
Vrednosti koeficienta retestne zanesljivosti

Čustvo
Bližina
Hvaležnost
Jeza
Občutki krivde
Ljubezen

Čustva do
matere
rXX
0,62
0,58
0,64
0,70
0,59

Čustva do
očeta
rXX
0,81
0,84
0,81
0,67
0,73
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Naveličanost
Navezanost
Občudovanje
Odtujenost
Razočaranje
Sovraštvo
Spoštovanje
Strah
Zadovoljstvo
Zaljubljenost
Žalost
Zaničevanje
Zaupanje
Zavist

0,64
0,77
0,73
0,76
0,58
0,33
0,69
0,51
0,65
0,55
0,59
0,28
0,70
0,29

0,71
0,83
0,77
0,76
0,79
0,67
0,84
0,75
0,75
0,54
0,80
0,45
0,84
0,27

10.3.3 Podatki o test-retestnem intervalu: teden dni.
10.3.4 Ali so koeficienti zanesljivosti podani na vzorcih, ki ustrezajo nameravanim uporabnikom? Koeficienti
zanesljivosti so bili opredeljeni na vzorcih, ki: ne ustrezajo nameravanim uporabnikom, saj je lestvica namenjena
posameznikom od 12. leta naprej, v vzorec pa so vključeni samo dijaki drugih in tretjih letnikov ene gimnazije.
10.8 Skupna ocena ustreznosti zanesljivosti:
ocena 1
Utemeljitev ocene: vrednosti koeficienta zanesljivosti so v povprečju precej nizke, kljub izjemam pri nekaterih
čustvih. Zaradi specifičnosti pripomočka je bilo možno preverjati zanesljivost zgolj z metodo ponovnega
testiranja, ki ima svoje pomanjkljivosti. Vzorec je nereprezentativen, saj vključuje zgolj dijake ene gimnazije in je
razmeroma majhen.
11. Veljavnost
11.1 Konstruktna veljavnost
11.1.1 Uporabljena metoda: analiza glavnih komponent.
11.1.2 Ali rezultati (ekploratorne ali konfirmatorne) faktorske analize podpirajo strukturo testa: ocena 3
Utemeljitev ocene: rezultati so pokazali, da se lahko odgovore dobro povzame z dvema povezanima
komponentama.
11.1.3 Ali postavke ustrezno korelirajo s skorom na podlestvici in lestvici: ocena n/a
Utemeljitev ocene:
11.1.4 Ali je faktorska struktura invariantna preko skupin in/ali je test nepristranski (DIF): ocena 0
Utemeljitev ocene: ni informacij v priročniku.
11.1.5 Ali so razlike med skupinami, kot je bilo pričakovano: ocena 0
Utemeljitev ocene: ni informacij v priročniku.
11.1.6 Korelacije (mediana in razpon) med testom in drugimi testi, ki merijo podobne konstrukte: ocena 0
Utemeljitev ocene: ni informacij v priročniku.
11.1.7 Ali korelacije z drugimi instrumenti kažejo na dobro diskriminantno veljavnost (glede na konstrukte, ki
naj bi jih test ne meril): ocena 0
Utemeljitev ocene: ni informacij v priročniku.
11.1.8 Če je bila uporabljena metoda MTMM, ali rezultati podpirajo konstruktno veljavnost testa (ali res meri,
kar naj bi meril, in ne nečesa drugega): ocena n/a
Utemeljitev ocene:
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11.1.9 Drugo, npr. IRT metodologija, kvazi-ekperimentalni načrti (opišite): ocena n/a
Utemeljitev ocene:
11.1.10 Velikost vzorcev: ocena 2
Utemeljitev ocene: 133 dijakov drugih in tretjih letnikov.
11.1.11 Kvaliteta kriterijskih instrumentov ali drugih pokazateljev: ocena n/a
Utemeljitev ocene:
11.1.12 Starost študij veljavnosti: 16 let.
11.1.13 Splošna ocena konstruktne veljavnosti: ocena 1
Utemeljitev ocene: vzorec je zelo omejen, zaradi tega ni bilo možno predstaviti bolj temeljite analize. Analiza
glavnih komponent je sicer pokazala, da lahko odgovore dobro povzamemo z dvema povezanima
komponentama. Raziskav o konstruktni veljavnosti je zelo malo.
11.2 Kriterijska veljavnost /
11.3 Splošna ocena veljavnosti:
ocena 1
Utemeljitev ocene: vzorec je zelo omejen, zaradi tega ni bilo možno predstaviti bolj temeljite analize. Analiza
glavnih komponent je sicer pokazala, da lahko odgovore dobro povzamemo z dvema povezanima
komponentama. Veljavnost je prikazana zgolj z eno metodo.
13. Končna evalvacija testa
Pomanjkljivost lestvice je nereprezentativnost vzorca na katerem so bile izvedene psihometrične študije. Lestvica
je namenjena posameznikom od 12. leta dalje, v vzorec pa so bili vključeni zgolj dijaki drugih in tretjih letnikov
Gimnazije Litija. Lestvica zahteva veliko pogovora o posameznih odgovorih, tako da tudi interpretacija le-teh
poteka popolnoma drugače kot pri klasičnih psiholoških testih. Sicer je lestvica razumljiva in njeno apliciranje je
enostavno. Koristnost lestvice vidim v tem, da služi kot pripomoček za lažji pogovor o čustvih v določenih odnosih,
saj na podlagi odgovorov lepo vidimo intenzivnost čustev posameznika, ki nam je predstavljena na podrobnejši
način, kot bi nam bila samo s pogovorom. Obenem veliko vrednost pri interpretaciji predstavlja tudi opazovanje
posameznika med reševanjem lestvice, kar upoštevamo pri poročanju o ugotovitvah. Lestvica ni namenjena
diferencialni diagnostiki in primerjanje med posamezniki niti ni ustrezno. Kljub temu da so podana navodila kako
lahko določene psihometrične izsledke uporabimo tudi kot norme, je pri tem potrebna izredna previdnost in
zavedanje omejitev takšnih sodb. Študije o veljavnosti in zanesljivosti so pomanjkljive, zato bi bilo potrebno
dodatno preveriti psihometrične ustreznosti.
Priporočila
Glede na nizke ocene veljavnosti in zanesljivosti lestvica ni primerna za postavljanje diagnoze, delanje zaključkov
in sodb o posamezniku. Lahko koristi kot dodatna informacij saj omogoča vpogled v njegovo doživljanje
intenzitete čustev, ki jo nekateri lažje izrazijo grafično kot pa besedno. Za uporabo v namen pomembnih
diagnostičnih mnenj bi bil potreben nadaljnji razvoj.

Achenbachov sistem empirično utemeljenega ocenjevanja – vprašalnik za mladostnike
1. Osnovni podatki o testu
Ime instrumenta: Achenbachov sistem empirično utemeljenega ocenjevanja – vprašalnik za mladostnike.
Kratko ime: ASEBA – YSR.
Izvirno ime testa: Achenbach system of empirically based assessment: Youth self-report.
Avtorji izvirnega testa: Thomas M. Achenbach.
Avtorji lokalne priredbe (navodila za uporabo): Jana Kodrič, Andreja Mikuž, Ljubica Marjanovič Umek, Urška
Fekonja Peklaj in Gregor Sočan.
Prevod vprašalnika: Vera Slodnjak.
Lokalni založnik/distributer testa: Center za psihološko merjenje in svetovanje, Oddelek za psihologijo, FF UL.
Izdajatelj izvirnega testa: ASEBA / Research Center for Children, Youth and Families.

96

Leto publikacije ocenjene izdaje/revizije: 2001.
Leto priredbe za lokalno uporabo: /
Leto izdaje izvirne različice: 1991.
DEL 1: OPIS INSTRUMENTA
2. Splošni opis instrumenta
Vprašalnik za mladostnike (Youth self report) je eden izmed presejalnih vprašalnikov Achenbachovega sistema
empirično utemeljenega ocenjevanja, ki so namenjeni ugotavljanju kompetenc, močnih področij, prilagoditvenih
spretnosti, vedenjskih, čustvenih in socialnih težav. Otroka ocenjuje oseba, ki ga dobro pozna (navadno je to eden
od staršev ali vzgojiteljica), medtem ko se mladostniki ocenjujejo sami. Založnik navaja, da se lestvice lahko
uporabljajo za ocenjevanje in opisovanje psihosocialnih lastnosti otrok in mladostnikov na področjih klinične
psihologije, svetovanja, izobraževanja in raziskovanja, pri načrtovanju psiholoških intervencij in drugih oblik
podpore ter spremljanju njihove učinkovitosti. Namenjen je mladostnikom od 11. do 18. leta starosti. Sestavlja
ga 112 postavk, med katerimi se jih 16 navezuje na socialno zaželenost odgovarjanja. Vsebuje 8 empirično
utemeljenih lestvic, ki se nanašajo na specifične sindrome: anksioznost/depresija, umik, somatske težave,
socialne težave, motnje mišljenja, motnje pozornosti, delinkventno vedenje in agresivno vedenje. Lestvice se
združujejo v 2 splošna faktorja: internaliziranost in eksternaliziranost. Originalna različica vprašalnika je bila
posodobljena leta 2001, ko so mu dodali 6 lestvic, ki se navezujejo na kategorije DSM - IV: afektivne težave,
težave povezane z anksioznostjo, somatske težave, ADHD, opozicionalno delinkventno vedenje in vedenjske
težave. Pri nas obstajata slovenski prevod in priredba navodil za uporabo Achenbachovega sistema empirično
utemeljenega ocenjevanja. Vprašalnik ni bil standardiziran in normiran, zgolj preveden.
3. Klasifikacija
3.1 Vsebinsko področje: psihosocialne značilnosti mladostnikov.
3.2 Namen uporabe: založnik navaja, da se lestvice lahko uporabljajo za ocenjevanje in opisovanje psihosocialnih
lastnosti otrok in mladostnikov v okvirih klinične psihologije, svetovanja, izobraževanja in raziskovanja, pri
načrtovanju psiholoških intervencij in drugih oblik podpore ter spremljanju njihove učinkovitosti.
3.3 Opis populacije, ki ji je test namenjen: mladostnikom od 11. do 18. leta starosti.
3.4 Število lestvic in kratek opis spremenljivk, ki jih meri instrument: sestavljen je iz 8 empirično utemeljenih
lestvic, ki se nanašajo na specifične sindrome: anksioznost/depresija, umik, somatske težave, socialne težave,
motnje mišljenja, motnje pozornosti, delinkventno vedenje in agresivno vedenje. Lestvice se združujejo v dva
splošna faktorja: internaliziranost in eksternaliziranost. Originalna različica vprašalnika je bil posodobljena leta
2001, ko so mu je bilo dodanih 6 lestvic, ki se navezujejo na kategorije DSM - IV: afektivne težave, težave
povezane z anksioznostjo, somatske težave, ADHD, opozicionalno delinkventno vedenje in vedenjske težave
3.5 Način odgovarjanja: papir-svinčnik in preko računalniške aplikacije.
3.6 Zahteve za testiranca: ni podatkov.
3.7 Oblika postavk: tristopenjska Likertova lestvica (0=nikoli, 1=včasih, 2=pogosto).
3.8 Ipsativnost: n/a
3.9 Skupno število testnih postavk in število postavk na posameznem podtestu/lestvici: 112 postavk.
3.10 Predvideni način uporabe: kontroliran način uporabe.
3.11 Način administriranja testa: supervizirano individualno ali spletno reševanje.
3.12 Čas, potreben za administriranje instrumenta:
izpolnjevanje: do 15 minut;
izračun profila: od 2 do 5 minut s pomočjo računalnika in od 5 do 12 minut ročno;
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-

interpretacija profila: od 1 do 5 minut.

3.13 Različne oblike instrumenta: /
4. Merjenje in vrednotenje
4.1 Vrednotenje testa: preprosto ročno vrednotenje ali računalniško vrednotenje.
4.2 Surovi skori: seštejemo surove skore na posamezni lestvici in odčitamo T-vrednosti.
4.3 Lestvice: percentili in T-vrednoti.
4.4 Transformacija surovih skorov v standardne skore: ne normalizirana - linearna transformacija v T-vrednosti
in normalizirana (percentili).
5. Računalniško generirana poročila
5.1 Ali jih instrument vključuje? Da.
6. Preskrba in stroški
6.1. Dokumentacija v testnem paketu: vprašalnik in navodila za uporabo.
6.2 Metoda objave dokumentacije: papir.
6.3.1 Začetni stroški nakupa testa:
YSR – Vprašalnik za mladostnike: 22,50€ (25 kosov);
navodila za uporabo Achenbachovega sistema empirično utemeljenega ocenjevanja: 50€.
6.3.2 Nadaljnji stroški uporabe testa: YSR – Vprašalnik za mladostnike = 22,50€ (25 kosov).
6.4.1 Cena poročil, ki jih generira računalniška aplikacija: /
6.4.2–6.5 Drugi stroški: /
6.6 Kvalifikacija, zahtevana s strani dobavitelja testa: univerzitetni diplomirani psiholog (predbolonjska stopnja)
ali magister psihologije (bolonjska stopnja).
6.7 Poklicna kvalifikacija, zahtevana za uporabo instrumenta: univerzitetni diplomirani psihologi (predbolonjska
stopnja) ali magister psihologije (bolonjska stopnja).
DEL 2: EVALVACIJA INSTRUMENTA PO MODELU EFPE ZA PREGLED PSIHOLOŠKIH TESTOV
7. Kvaliteta utemeljitve potrebe po testu, predstavitve testa in podanih informacij
7.4 Splošna primernost dokumentacije:
ocena 1
Utemeljitev ocene:
ocena temelji na podatkih iz priredbe navodil za uporabo Achenbachovega sistema empirično utemeljenega
ocenjevanja. V originalnem priročniku je verjetno več podatkov, vendar ga v Sloveniji nimamo. V navodilih za
uporabo so podrobne informacije o profilih za vrednotenje ocenjevalnih lestvic ter smernice za interpretacijo
profilov, vključno s primeri. Navodila zajemajo vse Achenbachove ocenjevalne lestvice, ki so na začetku tudi
kratko predstavljene. V navodilih za uporabo ni podatkov o normah, slovenske norme ne obstajajo, zato se pri
nas verjetno zanašajo na tuje norme, ki tudi niso navedene v navodilih za uporabo. Ravni tako ne vsebujejo
pregledov raziskav in psihometričnih lastnosti vprašalnikov. Dokumentacija, ki je dostopna pri nas je
pomanjkljiva, z izjemo navodil za delanje profilov in interpretacijo.
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8. Kvaliteta testnih gradiv /
9. Norme
Slovenske norme ne obstajajo. Pri nas se verjetno zanašajo na tuje norme, ki pa niso navedene v slovenskem
prevodu navodil za uporabo.
10. Zanesljivost
10.1 Podatki o zanesljivosti: notranja zanesljivost
10.2 Notranja konsistentnost
10.2.1 Velikost vzorca: ocena 4
Utemeljitev ocene:
slovenska raziskava (Novak in Pirnat, 2002): N = 222 (111 klinična skupina – posamezniki napoteni v
Svetovalni center v Ljubljani ter obravnavani pri psihologu v zasebni praksi in 111 kontrolna skupina –
dijaki različnih srednjih šol v Ljubljani, ki niso bili napoteni v Svetovalni center);
Ebesutani idr. (2011): N = 331 (184 – mlajši (7 – 10 let), 147 – starejši (11 – 14 let));
Nizozemska raziskava (van Lang idr., 2005): N = 2186.
10.2.2 Vrsta koeficientov v poročilu: Cronbachov koeficient alfa.
10.2.3 Višina koeficientov: ocena 2 (navesti tudi število lestvic z določeno višino koeficientov)
Utemeljitev ocene: večina lestvic v raziskavi Ebestuani-ja (2011) ima vrednosti koeficienta alfa višje od 0,70.
Slovenska raziskava kaže nižje vrednosti, zaradi česar bi bila bolj primerna ocena 1. Achenbach (1999, v Ridge
idr., 2009) poroča o vrednosti koeficienta alfa med 0,59 in 0,86 za 8 empirično utemeljenih lestvic, medtem ko
so vrednosti višje pri faktorju eksternaliziranosti (α = 0,89) in internaliziranosti (α = 0,89).
Nizozemska raziskava (van Lang idr., 2005):
α (Umik) = 0,64;
α (Anksioznost/depresivnost) = 0,79;
α (Težave povezane z anksioznostjo (DSM-IV)) = 0,62;
α (Afektivne težave (DSM-IV)) = 0,72.
Tabela 1
Slovenska raziskava (Novak in Pirnat, 2002)
Lestvice
Umik
Somatske težave
Ansioznost/depresivnost
Socialne težave
Motnje mišljenja
Motnje pozornosti
Delinkventno vedenje
Agresivno vedenje
Samodestruktivni/identitetni
problemi
Drugi problemi

α
0,60
0,70
0,87
0,46
0,67
0,73
0,76
0,85
0,75
0,68
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Tabela 2
Podatki iz raziskave Ebesutani idr. (2011)
α
YSR

Lestvice, ki se nanašajo na
DSM
Afektivne težave
Težave
povezane
z
anksioznostjo
Somatske težave
ADHD
Opozicionalno delinkventno
vedenj
Vedenjske težave
Lestvice sindromov
Anksioznost/depresivnost
Umik
Somatske težave
Socialne težave
Motnje mišljenja
Motnje pozornosti
Delinkventno vedenje
Agresivno vedenje
Dva faktorja
Internaliziranost
eksternaliziranost

Mlajši (7
– 10 let)

Starejši
(11 – 14
let)

0,68
0,61

0,79
0,70

0,78
0,78
0,70

0,76
0,78
0,76

0,77

0,81

0,75
0,69
0,79
0,75
0,75
0,77
0,70
0,85

0,83
0,67
0,80
0,74
0,74
0,82
0,78
0,85

0,88
0,88

0,89
0,89

10.2.4 Ali so koeficienti zanesljivosti podani na vzorcih, ki ustrezajo nameravanim uporabnikom? Koeficienti
zanesljivosti so bili opredeljeni na vzorcih, ki: ustrezajo nameravanim uporabnikom.
10.8 Skupna ocena ustreznosti zanesljivosti:
ocena 2
Utemeljitev ocene: v vseh treh raziskavah je velikost vzorcev dobra. V slovenski raziskavi se vrednosti koeficienta
alfa gibljejo med 0,46 in 0,87, pri čemer je upoštevanih zgolj 8 empirično utemeljenih lestvic, niso pa dodane
lestvice, ki se nanašajo na kategorije DSM-IV. V raziskavi Ebestuani-ja in sodelavcev (2011) so upoštevane vse
lestvice. Vrednosti se gibljejo med 0,61 in 0,89. Pri nizozemski raziskavi (van Lang idr., 2005) so podatki za štiri
lestvice, ki imajo vrednosti koeficienta alfa med 0,62 in 0,79. Slovenska raziskava je precej stara (18 let) in kaže
nižje vrednosti koeficienta alfa ter vključuje prenovljene različice vprašalnika. Najslabša zanesljivost se kaže pri
lestvicah težave povezane z anksioznostjo in umik. Glede na to, da slovenska različica vprašalnika obstaja, bi bilo
potrebnih več sodobnejših študij zanesljivosti.
11. Veljavnost
11.1 Konstruktna veljavnost
11.1.1 Uporabljena metoda:
11.1.2 Ali rezultati (ekploratorne ali konfirmatorne) faktorske analize podpirajo strukturo testa: ocena 3
Utemeljitev ocene:
Ebesutani idr. (2011): na splošno rezultati konfirmatorne faktorske analize podpirajo strukturo testa, pri
obeh skupinah (mlajši in starejši mladostniki):
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o

Lestvice, ki se nanašajo na DSM: mlajši: RMSEA = 0,068, CFI = 0,87; starejši: RMSEA = 0,070, CFI
= 0,87;
o Lestvice, ki se nanašajo na sindrome: mlajši: RMSEA = 0,077, CFI = 0,80; starejši: RMSEA = 0,070,
CFI = 0,74.
Prileganje modelu je dobro, če je RMSEA vrednost 0,08 ali nižja in CFI vrednot 0,90 ali višja. Rezultati
raziskave kažejo dobro prileganje glede na RMSEA vrednosti in nekoliko slabše glede na CFI vrednosti.
-

Rezultati konfirmatorne faktorske analize mednarodne raziskave (Achenbach idr., 2007), v katero je bilo
vključenih 23 držav, kaže na dobro prileganje 8 empirično utemeljenih lestvic (lestvice sindromov).
Vrednosti RMSEA se gibljejo med 0,037 in 0,050, vrednosti CFI pa med 0,753 in 0,913. Enako kot v
raziskavi Ebesutanija idr. (2011) se tudi tukaj pokažejo nekoliko nižje vrednosti CFI, medtem ko vrednosti
RMSEA kažejo na dobro prileganje modelu. Države vključene v raziskavo: Avstralija, Danska, Etiopija,
Finska, Nemčija, Grčija, Hong Kong, Islandija, Iran, Izrael, Jamajka, Japonska, Koreja, Litva, Nizozemska,
Norveška, Poljska, Portoriko, Romunija, Španija, Švedska.

11.1.4 Ali je faktorska struktura invariantna preko skupin in/ali je test nepristranski (DIF): ocena 3
Utemeljitev ocene: v raziskavi Ebesutani-ja in sodelavcev (2011) se je izkazalo, da so korelacije med faktorji
invariantne preko skupin (primerjava med mlajšimi in starejšimi mladostniki). Drugih podatkov ni.
11.1.5 Ali so razlike med skupinami, kot je bilo pričakovano: ocena 2
Utemeljitev ocene:
V slovenski raziskavi (Novak in Pirnat, 2002) se niso v celoti pojavile pričakovane razlike med skupinami, ki sta jih
avtorici pričakovali glede na Achenbachovo teorijo in empirične rezultate:
pri lestvici somatske težave in delinkventno vedenje ni imela klinična skupina statistično pomembno
višjih rezultatov;
dečki niso dosegli višjih rezultatov na lestvicah delinkventno vedenje, agresivno vedenje in pri faktorju
eksternaliziranost;
dekleta so dosegla višji rezultat pri somatskih težava, kar je bilo pričakovano, glede na ostale študije;
več težav depresivnosti in anksioznosti se je pojavilo pri klinični skupini, dekletih in pri starejših
mladostnikih (razlika glede starosti ni bila pričakovana);
klinična skupina je imela več socialnih problemov, kar je bilo pričakovano;
motnje mišljenja so bile pogostejše pri klinični skupini in pri starejših mladostnikih;
lestvica agresivnost ni bila bolj izražena pri dečkih, kar ni bilo v skladu s pričakovanji;
nobena od postavk, ki merijo socialno zaželenost ni razlikovala med klinično in kontrolno skupino.
11.1.6 Korelacije (mediana in razpon) med testom in drugimi testi, ki merijo podobne konstrukte: ocena 3
Utemeljitev ocene:
v raziskavi sočasne veljavnosti (van Lang idr., 2005) so prikazane povezave z Revidirano lestvico za
merjenje anksioznosti in depresije pri otrocih (The revised child anxiety and depression scale – RCDAS):
korelacije se gibljejo med 0,37 in 0,67 (prikazano v Tabeli 3). Nekatere nižje povezave so posledica nizke
zanesljivosti;
primerjava med YSR in Y-OQ-SR (Vprašalnik mladostniških izidov - Youth outcome questionnaire self
report) (Ridge idr., 2009):
o najvišja povezava med celotnim rezultatom na obeh vprašalnikih: r = 0,83;
o korelacije med podobnimi konstrukti se gibljejo med 0,61 in 0,81.
11.1.9 Drugo, npr. IRT metodologija, kvazi-ekperimentalni načrti (opišite): ocena 1
Utemeljitev ocene: diskriminantna analiza (Novak in Pirnat, 2002):
 Na podlagi rezultatov vprašalnika je prišlo do napačnega razvrščanja posameznikov v klinično in
normativno skupino. V avtorjevi raziskavi je bilo 31,5% napačnih uvrstitev, pri slovenski raziskavi pa
32,8% napačnih uvrstitev.
 V raziskavi se je izkazalo, da se lestvice razporejajo po prvih dveh faktorjih: prvo predstavljajo eksternalni
problemi (delinkventno vedenje, agresivno vedenje, faktor eksternaliziranosti), drugo pa internalni
problemi (izražena lestvica Anksioznost/depresivnost). Vprašalnik neustrezno pojasni in napoveduje
somatske težave, ker ne definira kakšna bi morala biti izraženost na teh dveh funkcijah
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11.1.10 Velikost vzorcev: ocena 4
Utemeljitev ocene:
mednarodna raziskava (Achenbach idr., 2007): N = 301 – 2622;
Ebesutani idr. (2011): N = 331 (184 – mlajši (7 – 10 let), 147 – starejši (11 – 14 let));
slovenska raziskava (Novak in Pirnat, 2002): N = 222 (111 klinična skupina – posamezniki napoteni v
Svetovalni center v Ljubljani ter obravnavani pri psihologu v zasebni praksi in 111 kontrolna skupina –
dijaki različnih srednjih šol v Ljubljani, ki niso bili napoteni v Svetovalni center);
Ridge idr. (2009): N = 201.
11.1.11 Kvaliteta kriterijskih instrumentov ali drugih pokazateljev: ocena 2
Utemeljitev ocene:
Revidirana lestvica za merjenje anksioznosti in depresije pri otrocih (The revised child anxiety and
depression scale – RCDAS):
o Socialna anksioznost (social anxiety disorder – SAD): α = 0,66;
o Generalizirana anskioznost (GAD): α = 0,80;
o Socialna fobija (SoPh): α = 0,78;
o Velika depresivna motnja (Major depressive disorder – MDD): α = 0,72;
o Panična motnja (PD): α = 0,75;
o Obsesivno kompulzivna motnja (OCD): α = 0,68;
o Konfirmatorna faktorska analiza kaže na dobro prileganje modelu (RMSEA = 0,05).
11.1.12 Starost študij veljavnosti: omenjene študije so stare med 9 in 18 let.
11.1.13 Splošna ocena konstruktne veljavnosti: ocena 2
Utemeljitev ocene: rezultati konfirmatorne faktorske analize kažejo v splošnem dobro prileganje modelu. Študija
je stara 9 let. Slovenska študija o razlikah med skupinami, ki je starejša (18 let), ni v celoti pokazala pričakovanih
razlik, zgolj nekatere. Mednarodna raziskava, ki je vključevala tudi evropske države, kaže dobre faktorskoanalitične rezultate. V nizozemski študiji sočasne veljavnosti se je izkazala dobra konvergentna veljavnost.
Ustrezna konvergentna veljavnost se je pokazala tudi pri primerjavi z Vprašalnikom mladostnikovih izidov (Youth
outcome questionnaire self-report). Določene nizke povezanosti z Revidirano lestvico za merjenje anksioznosti in
depresije pri otrocih (RCDAS) so posledica nižje zanesljivosti kriterijskih lestvic. Potrebno bi bilo natančneje
preveriti veljavnost slovenske različice vprašalnika.
11.2 Kriterijska veljavnost
11.2.1 Tip kriterijske študije: sočasna veljavnost (nizozemska raziskava, van Lang idr., 2005).
11.2.2 Velikost vzorcev: ocena 4
Utemeljitev ocene: N = 2186 (10 – 12 let).
11.2.3 Kvaliteta kriterijskih mer: ocena 2
Utemeljitev ocene:
Revidirana lestvica za merjenje anksioznosti in depresije pri otrocih (The revised child anxiety and
depression scale – RCDAS):
o Socialna anksioznost (social anxiety disorder – SAD): α = 0,66;
o Generalizirana anskioznost (GAD): α = 0,80;
o Socialna fobija (SoPh): α = 0,78;
o Velika depresivna motnja (Major depressive disorder – MDD): α = 0,72;
o Panična motnja (PD): α = 0,75;
o Obsesivno kompulzivna motnja (OCD): α = 0,68;
o Konfirmatorna faktorska analiza kaže na dobro prileganje modelu (RMSEA = 0,05).
YSR – empirično utemeljene lestvice (sindromi):
o Umik: α = 0,64;
o Anksioznost/depresivnost: α = 0,79.
YSR – lestvice, ki se nanašajo na DSM-IV:
o Težave povezane z anksioznostjo: α = 0,62;
o Afektivne težave: α = 0,72.
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11.2.4 Velikost povezave med testom in kriterijem: ocena 3
Utemeljitev ocene:
Tabela 3
Rezultati sočasne veljavnosti (van Lang idr., 2005)
YSR/DSM-IV lestvice
Težave
povezane z
anskioznostjo
Težave
povezane
z
anskioznostjo
Afektivne težave
Anksioznost/depresivnost
Umik
RCADS – SAD
RCADS – GAD
RCADS – SoPh
RCADS - MDD

0,62
0,84
0,55
0,52
0,50
0,51
0,49

Afektivne
težave

0,76
0,74
0,45
0,49
0,47
0,67

YSR empirično
utemeljene lestvice
Anksioznost/ Umik
depresivnost

0,66
0,52
0,55
0,59
0,58

0,37
0,40
0,43
0,55

11.2.5 Starost študij veljavnosti: 15 let.
11.2.6 Splošna ocena kriterijske veljavnosti: ocena 3
Utemeljitev ocene: Lestvica težave povezane z anksioznostjo (DSM-IV) kaže nižjo povezanost z RCADS lestvicami,
kot empirično utemeljena lestvica anksioznost/depresivnost. To nakazuje na vprašljivost konstruktne veljavnosti
lestvice težave povezane z anksioznostjo (van Lang idr., 2005), hkrati pa je lestvica vprašljiva tudi zaradi nizke
zanesljivosti. Lestvica afektivne težave (DSM-IV) kaže na boljšo povezanost med klinično-diagnostičnim
pristopom DSM-IV in empirično utemeljenimi lestvicami, kot DSM-IV lestvica težave povezane z anksioznostjo
(van Lang idr., 2005). Potrebno je upoštevati tudi zanesljivost posameznih lestvic, ki vplivajo na velikost
povezanosti. Lestvica SAD ima koeficient alfa nižji od 0,70, zaradi česar ne moremo pričakovati visokih povezav.
Prav tako zaradi nizke zanesljivosti, ni možno pričakovati visoke povezanosti pri lestvicah umik in težave povezane
z anksioznostjo.
11.3 Splošna ocena veljavnosti:
ocena 2
Utemeljitev ocene: Konfirmatorne faktorske analize kažejo v splošnem dobro prileganje modelu. Glede na to, da
obstaja slovenski prevod vprašalnika, bi bilo nujno potrebno raziskati njegovo veljavnost. Trenutno obstajajo
zgolj informacije iz raziskave K. Novak in J. Prinat (2002), o razlikah med skupinami in diskriminantni analizi. Z
diskriminantno analizo sta odkrili, da so bile razvrstitve posameznikov v normativno in klinično skupino, glede na
rezultat vprašalnika, v 32,8% napačne, kar se sklada z avtorjevo ugotovitvijo. Pri primerjavi med skupinami, se
niso v vseh primerih pokazale pričakovane razlike. Omejenost slovenske raziskave je tudi geografska
nereprezentativnost vzorca, saj so vključeni zgolj posamezniki iz osrednje Slovenije. Z raziskavo kriterijske
veljavnosti se je pokazala problematika lestvice težave povezane z anksioznostjo, ki ima v vseh opisanih
raziskavah tudi nizko zanesljivost. Glede na kvaliteto kriterijskih mer, se je izkazala razmeroma dobra kriterijska
(sočasna) veljavnost vprašalnika.
13. Končna evalvacija testa
Pri nas so prevedena in prirejena navodila za uporabo Achenbachovega sistema empirično utemeljenega
ocenjevanja, ki vključuje vse lestvice oziroma vprašalnike. Imamo prevedene vprašalnike, ki pa niso prirejeni.
Dokumentacija je pomanjkljiva saj navodila za uporabo niso priročnik in ne vsebujejo vseh potrebnih informacij
za kakovostno uporabo. V njih so ustrezne informacije glede izdelave profilov in interpretiranja, ki vključujejo
primere. Ni jasno na katere norme se zanašajo uporabniki pri nas, prav tako niso v navodilih predstavljene
psihometrične značilnosti vprašalnikov. Glede na to, da obstaja slovenski prevod vprašalnika bi bilo potrebno
vprašalnik tudi prirediti in normirati ter opraviti ustrezne psihometrične raziskave. K. Novak in J. Pirnat (2002) v
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svoji raziskavi o lastnostih YSR predlagata drugačen prevod nekaterih postavk in izpostavljata potrebo po
natančnejših poimenovanjih posameznih lestvic ter vključitev oblike za ženski spol. Slovenski podatki prvotne
oblike vprašalnika kažejo nizko zanesljivost, koeficient alfa sega od 0,46 in 0,87, pri osmih empirično utemeljenih
lestvicah. Tuje raziskave kažejo višji koeficient alfa in upoštevajo prenovljeno obliko vprašalnika v kateri so
dodane lestvice, ki se nanašajo na kategorije DSM-IV. Mednarodna raziskava, ki je vključevala 23 držav kaže dobro
taksonomsko posplošitev osmih empirično utemeljenih lestvic, ki se nanašajo na sindrome, ne glede na spol in
starost (Achenbach idr., 2007). Pomanjkljivost omenjene študije je, da ni bila posebej testirana konstruktna
veljavnost vprašalnika v vključenih državah (Achenbach idr., 2007). Glede na to, da je bilo v raziskavo vključenih
tudi devet evropskih držav, bi lahko v Sloveniji pričakovali primerljive rezultate faktorske analize.
Priporočila
Slovenska različica vprašalnika in navodil temeljita zgolj na prevodu. Potrebno bi bilo vprašalnik prirediti in razviti
slovenske norme, saj ni jasno na katere se trenutno zanašajo uporabniki. Treba bi bilo opraviti več psihometričnih
raziskav na slovenski različici. Trenutna oblika ni primerna za uporabo pri nas.

Minnesotski multifazični osebnostni vprašalnik – druga izdaja
1. Osnovni podatki o testu
Ime instrumenta: Minnesotski multifazični osebnostni vprašalnik – druga izdaja.
Kratko ime: MMPI-2.
Izvirno ime testa: The Minnesota multiphasic personality inventory – 2.
Avtorji izvirnega testa: Butcher, Graham, Ben-Porath, Tellegen in Grant Dahlstrom .
Avtorji lokalne priredbe: /
Lokalni založnik/distributer testa: /
Izdajatelj izvirnega testa: University of Minnesota Press. Distributer: Pearson assessments.
Leto publikacije ocenjene izdaje/revizije: 1989.
Leto priredbe za lokalno uporabo: /
Leto izdaje izvirne različice: 1989.
DEL 1: OPIS INSTRUMENTA
2. Splošni opis instrumenta
Vprašalnik je eden najbolj uporabljenih in najbolj raziskanih vprašalnikov za ocenjevanje osebnosti in se lahko
uporablja pri normativni populaciji. Sestavlja ga 9 veljavnostnih lestvic, 10 kliničnih lestvic, 9 prestrukturiranih
kliničnih lestvic, 15 vsebinskih lestvic, 15 dodatnih lestvic in 5 lestvic osebnostne psihopatologije. Klinične lestvice
so empirično zasnovane, glede na razlikovanje med normativno in klinično skupino, zaradi česar so zelo
heterogene in je njihova interpretacija precej težka. Za namen lažje interpretacije so bile oblikovane podlestvice,
ki pa imajo slabše psihometrične značilnosti. Za izboljšanje konvergentne in diskriminantne veljavnosti kliničnih
lestvic so bile oblikovane prestrukturirane klinične lestvice. V primerjavi s kliničnimi lestvicami so te bolj
homogene in manj korelirane. Vsebinske lestvice so nastale skozi vrsto konceptualnih in empiričnih analiz ter
obsegajo večje področje kot klinične lestvice. Vprašalnik se lahko uporablja pri posameznikih, ki so starejši od 18
let, obstaja pa tudi oblika za mladostnike (MMPI-A). Veljavnostne lestvice se interpretira glede na vrstni red
izrisanega profila. Skozi leta so različni raziskovalci razvili še dodatne lestvice vendar avtor priporoča zgolj
uporabo standardnih lestvic. Distributer navaja raznovrstno uporabnost vprašalnika: obravnava posameznikove
osebnostne in socialne neprilagojenosti; obravnava primernosti za opravljanje služb z visokim tveganjem (npr.
kontrolorji letenja); uporaba v sodnem izvedenstvu - zaradi dobre empirične osnove, v zdravstvu, v forenzični
psihologiji, za karierno svetovanje, zakonsko in družinsko svetovanje, ocenjevanje učinkov zdravljenja uporabe
prepovedanih substanc.
3. Klasifikacija
3.1 Vsebinsko področje: klinični indikatorji osebnosti.
3.2 Namen uporabe: ocenjevanje posameznikove osebnostne in socialne neprilagojenosti, ocenjevanje
ustreznosti posameznika za opravljanje služb z visokim tveganjem (npr. kontrolorji letenja), uporaba v sodnem
izvedenstvu, zaradi dobre empirične osnove, uporaba v zdravstvu, v forenzični psihologiji, za karierno svetovanje,
zakonsko in družinsko svetovanje, ocenjevanje učinkov zdravljenja uporabe prepovedanih substanc.
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3.3 Opis populacije, ki ji je test namenjen: odraslim, od 18. leta naprej.
3.4 Število lestvic in kratek opis spremenljivk, ki jih meri instrument:
9 veljavnostnih lestvic:
o neodgovorjene postavke (Cannot say – CNS);
o spremenljiva nekonsistentnost odgovarjanja (Variable response incosistency – VRIN) – meri
nekonsistentnost odgovorov;
o prava nekonsistentnost odgovarjanja (True response inconsistency – TRIN) – meri konsistentno
odgovarjanje, bodisi z Da ali NE;
o redkost (Infequency – F) – meri pretirano poročanje o psihopatologiji (nanaša se na prvo
polovico testa);
o F Back (Fb) – meri pretirano poročanje o psihopatologiji na drugi polovici testa;
o lestvica redkosti psihopatologije (Infrequency – Psychopathology – Fp) – nanaša se na
poročanje o doživljanju hudih psihopatoloških simptomov in distresa, ki jih tudi posamezniki s
hudimi psihopatološkimi simptomi redko doživljajo;
o veljavnost simptomov (The symptom validity) – meri pretvarjanje glede prisotnosti simptomov;
o lestvica laži (The lie scale – L) – meri zanikanje simptomov, prikazovanje sebe v boljši luči;
o korekcijska lestvica (The correction scale – K) – bolj subtilna, kot lestvica L, enako meri zanikanje
o simptomih;
o superlativna lestvica (The superlative scale) – prikazovanje sebe v ekstremno dobri luči,
nadgradnja lestvic L in K.
10 kliničnih lestvic:
o hipohondrija (Hypochondrias – Hs);
o depresija (Depression – D);
o histerija (Hysteria – Hy);
o psihopatski odmik (Psychopathic deviate – Pd);
o maskulinost (Masculinity – Mf);
o paranoja (Paranoia – Pa);
o psihastenija (Psychastenia – Pt);
o shizofrenija (Schizophrenia – Sc);
o hipomanija (Hypomania – Ma);
o socialna introvertiranost (Social introversion – Si).
9 prestrukturiranih kliničnih lestvic (RS):
o demoralizacija (Demoralization – RCd);
o somatske pritožbe (Somatic complaints – RC1);
o nizka pozitivna emocionalnost (Low positive emotional – RC6);
o cinizem (Cynicism – RC3);
o antisocialno vedenje (Antisocial behavior – RC4);
o preganjavica (Ideas of persecution – RC6);
o disfunkcionalne negativne emocije (Dysfunctional negative emotions – RC7),
o odklonske izkušnje (Aberrant experiences – RC8);
o hipomanična aktivacija (Hypomanic activation – RC9).
15 vsebinskih lestvic:
o anksioznost (Anxiety – ANX);
o strahovi (Fears – FRS);
o obsesivnost (Obsessivness – OBS);
o depresija (Depression – DEP);
o zdravstvene skrbi (Health concerns – HEA);
o bizarne misli (Bizarre mentation – BIZ);
o jeza (Anger – ANG);
o cinizem (Cynicism – CYN):
o antisocialno vedenje (Antisocial practices – ASP);
o vedenje tipa A (Type A behavior – TPA);
o nizka samozavest (Low self-esteem – LSE);
o socialno nelagodje (Social discomfort – SOD);
o družinske težave (Family problems – FAM);
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o motnje pri delu (Work interference – WRK);
o indikatorji negativne obravnave (Negative treatment indicators – TRT).
15 dodatnih lestvic:
o anksioznost (Anxiety – A): meri splošni emocionalni distres;
o represija (Repression – R);
o širše osebnostne mere (Broad personality measures): moč ega (Ego strenght – Es),
dominantnost (Dominance – Do), socialna odgovornost (Social responsibiity – Re);
o splošne lestvice neprilagojenosti (General maladjustment scales): šolska neprilagojenost
(College maladjustment), lestvica zakonskega distresa (Marital distress scale – MDS);
o lestvice vedenjske nenadzorovanosti (Behavioral dyscontrol scales): sovražnost (Hostility – Ho),
pretirana sovražnost (over-controlled hostility – O-H);
o lestvice zlorabe substanc (substance abuse scales): MacAndrew-a revidirana lestvica
alkohlizma (MacAndrew alcoholism scale-revised – MAC-R), lestvica sprejemanja odvisnosti
(Addiction admission scale), lestvica potencialne odvisnosti (Addiction potential scale – APS).
5 lestvic osebnostne psihopatologije (PSY-5):
o agresivnosti (Aggressiveness – AGGR);
o psihoticizem (Psychoticism – PSYC);
o nezadovoljstvo (Disconstraint – DISC);
o nevroticizem/negativna emocionalnost (Neuroticism/Negative emotionality – NEGE);
o introvertnost/nizka pozitivna emocionalnost (Introversion/low positive emotionality – INTR).

3.5 Način odgovarjanja: papir-svinčnik ali računalniško.
3.6 Zahteve za testiranca: na strani založnika je navedena omejitev bralnih sposobnosti, ostale informacije so
verjetno v testnem priročniku. Obstajajo različne prilagoditve testa za posameznike s posebnimi potrebami.
Avdiokasete so na voljo za posameznike s težavami z vidom, z branjem ali drugimi težavami, ki vplivajo na
reševanje v obliki papir-svinčnik.
Zahteve jezikovnega testa (razumevanje in govorjenje): bralno znanje na ravni petega razreda osnovne šole
3.7 Oblika postavk: postavke alternativnega tipa – da/ne.
3.8 Ipsativnost: n/a
3.9 Skupno število testnih postavk in število postavk na posameznem podtestu/lestvici: 567 postavk.
3.10 Predvideni način uporabe: superviziran način.
3.11 Način administriranja testa: individualen ali superviziran računalniški način.
3.12 Čas, potreben za administriranje instrumenta: od 60 do 90 minut.
3.13 Različne oblike instrumenta: oblika za mladostnike (MMPI-A), revidirana oblika (MMPI-R), prvotna različica
(MMPI).
4. Merjenje in vrednotenje
4.1 Vrednotenje testa: preprosto ročno vrednotenje.
4.2 Surovi skori: najprej je potrebno identificirati postavke, ki niso bile odgovorjene, ali pa so bile dvojno
odgovorjene (z da in ne). Iz tega dobimo rezultat na lestvici Cannot say. Nato pri vsaki lestvici posebej seštejemo
pritrdilne odgovore. Seštevke vpišemo v ustrezno mesto na profilnem listu.
4.3 Lestvice: T-vrednosti, percentili.
4.4 Transformacija surovih skorov v standardne skore: ne-normalizirana, enotna transformacija v T-vrednosti,
ki omogoča direktno primerjavo s percentili.
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5. Računalniško generirana poročila
5.1 Ali jih instrument vključuje? Da.
6. Preskrba in stroški
6.1. Dokumentacija v testnem paketu: priročnik, vprašalnik, odgovorni listi, profili.
6.2 Metoda objave dokumentacije: papir.
6.3.1 Začetni stroški nakupa testa: začetni paket ročnega vrednotenja: priročnik, material za vrednotenje in
apliciranje 50 MMPI-2 protokolov in 10 vprašalnikov = 1159,79 £.
6.3.2 Nadaljnji stroški uporabe testa:
paket ročnega vrednotenja: 50 odgovornih listov, 50 profilov veljavnostnih in kliničnih lestvic, 50 profilov
prestrukturiranih kliničnih lestvic = 149,39£;
vsebinske lestvice (50) = 72£;
klinične podlestvice (50) = 74,40£;
prestrukturirane klinične lestvice (50) = 74,40£;
dodatne lestvice (50) = 72£;
odgovorni listi (50) = 85,19£;
veljavnostne in klinične lestvice (50) = 78,59£;
vprašalnik (10) = 60,59£;
MMPI-2 CD = 84,59£.
6.4.1 Cena poročil, ki jih generira računalniška aplikacija:
računalniško poročilo za forenzično ocenjevanje: 73,56£;
klinično poročilo: 52,50£;
razširjeno poročilo: 20,70£;
poročilo o prilagojenosti posameznika: 36,18£;
interpretativno poročilo: 58,50£.
6.4.2–6.5 Drugi stroški: strokovno izobraževanje.
6.6 Kvalifikacija, zahtevana s strani dobavitelja testa: CLI – najvišja stopnja kvalifikacije; pri nas bi se to enačilo
s kategorijo D – potrebno dodatno usposabljanje ali specializacija.
6.7 Poklicna kvalifikacija, zahtevana za uporabo instrumenta: diplomirani psiholog (predbolonjska stopnja) ali
magister psihologije (bolonjska stopnja), z opravljenim dodatnim usposabljanjem.
DEL 2: EVALVACIJA INSTRUMENTA PO MODELU EFPE ZA PREGLED PSIHOLOŠKIH TESTOV
7. Kvaliteta utemeljitve potrebe po testu, predstavitve testa in podanih informacij /
8. Kvaliteta testnih gradiv /
9. Norme
Originalni standardizacijski vzorec je vseboval 1138 moških in 1462 ženskih iz različnih okolij Združenih držav
Amerike, starih med 18 in 80 let. V vzorcu je bilo največ posameznikov kavkaške rase in najmanj Azijcev. Od
demografskih spremenljivk naj bi imel spol največji vpliv na razlikovanje med normativno in klinično skupino
(Schinka, LaLone in Greene, 1998, v Sellbom in Anderson, 2013). Leta 2003 sta Ben-Porath in Forbey oblikovala
enotne norme, ki niso ločene po spolu, namreč prejšnja verzija je imela norme ločene po spolu. Vzpostavitev
enotnih norm ima zanemarljiv vpliv na ocene MMPI-2 (Sellbom in Anderson, 2013).
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10. Zanesljivost
Sellbom in Anderson (2013) poročata, da priročnik MMPI-2 (Butcher idr., 2001), PSY-5 testno poročilo (Harkness,
McNulty, Ben-Porath in Graham, 2002) in Monografija revidiranih kliničnih lestvic (Tellegen idr., 2003) vsebujejo
podrobne informacije o zanesljivosti posameznih lestvic.
10.1 Podatki o zanesljivosti: notranja zanesljivost in retestna zanesljivost.
10.2 Notranja konsistentnost
10.2.1 Velikost vzorca: ocena 4
Utemeljitev ocene:
moški normativni vzorec: N = 1138;
ženski normativni vzorec: N = 1462.
10.2.2 Vrsta koeficientov v poročilu: Cronbachov koeficient alfa.
10.2.3 Višina koeficientov: ocena 3 (navesti tudi število lestvic z določeno višino koeficientov)
Utemeljitev ocene: določene lestvice imajo precej velik razpon vrednosti koeficienta alfa. Najboljšo notranjo
zanesljivost kažejo vsebinske lestvice, revidirane klinične lestvice in PSY-5 letvice.
Sellbom in Anderson (2013):
klinične lestvice: α = 0,34 – 0,85 (moški normativni vzorec), α = 0,37 – 0,87 (ženski normativni vzorec);
revidirane klinične lestvice: α = 0,63 – 0,87 (moški normativni vzorec), α = 0,62 – 0,89 (ženski normativni
vzorec);
vsebinske lestvice: α = 0,72 – 0,86 (moški normativni vzorec), α = 0,68 – 0,86 (ženski normativni vzorec);
dodatne lestvice: α = 0,34 – 0,89 (moški normativni vzorec), α = 0,24 – 0,90 (ženski normativni vzorec);
PSY-5 lestvice: α = 0,65 – 0,84 (moški in ženski normativni vzorec).
10.2.4 Ali so koeficienti zanesljivosti podani na vzorcih, ki ustrezajo nameravanim uporabnikom? Koeficienti
zanesljivosti so bili opredeljeni na vzorcih, ki: ustrezajo nameravanim uporabnikom.
10.3 Retestna zanesljivost
10.3.1 Velikost vzorca: ocena 4
Utemeljitev ocene:
moški normativni vzorec: N = 1138;
ženski normativni vzorec: N = 1462.
10.3.2 Velikost koeficientov: ocena 3 (navesti tudi število lestvic z določeno višino koeficientov)
Utemeljitev ocene: vrednosti so v razponu, ki je pričakovan za lestvice, ki odražajo kontinuiteto in spremembo v
osebnostnih lastnostih skozi čas (Nichols in Kaufman, 2011):
 klinične lestvice: r = 0,67 – 0,93 (moški normativni vzorec), r = 0,54 – 0,92 (ženski normativni vzorec);
 revidirane klinične lestvice: r = 0,62 – 0,88 (normativni vzorec);
 vsebinske lestvice: r = 0,77 – 0,91 (moški normativni vzorec), r = 0,78 – 0,91 (ženski normativni vzorec);
 dodatne lestvice: r = 0,63 – 0,91 (moški normativni vzorec), r = 0,69 – 0,91 (ženski normativni vzorec);
 PSY-5 lestvice: r = 0,78 – 0,88 (normativni vzorec) .
10.3.3 Podatki o test-retestnem intervalu: ni podatka.
10.3.4 Ali so koeficienti zanesljivosti podani na vzorcih, ki ustrezajo nameravanim uporabnikom? Koeficienti
zanesljivosti so bili opredeljeni na vzorcih, ki: ustrezajo nameravanim uporabnikom.
10.8 Skupna ocena ustreznosti zanesljivosti:
ocena 3
Utemeljitev ocene: klinične lestvice imajo najnižjo notranjo zanesljivost, kar je pričakovano glede na njihovo
simptomatsko naravnanost in heterogenost. Med tem ko imajo vsebinske lestvice višjo zanesljivost, saj so bile
pridobljene preko konceptualne in empirične analize. Koeficienti retestne zanesljivosti so v razponu, ki je
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pričakovan za lestvice, ki odražajo kontinuiteto in spremembo v osebnostnih lastnostih skozi čas (Nichols in
Kaufman, 2011). Pri posameznih lestvicah se kaže širok razpon koeficienta alfa. Glede na naravo vprašalnika lahko
vseeno govorimo o dobri zanesljivosti revidiranih kliničnih lestvic, vsebinskih lestvic in PSY-5 lestvic. Ni znano ali
več spremenljivk, ki pripadajo posamezni lestvici, dosega visoke ali nizke vrednosti koeficienta alfa. Podrobne
informacije so predstavljene v originalnem priročniku. Obe raziskavi temeljita na velikem vzorcu, ki je
reprezentativen za ameriško populacijo.
11. Veljavnost
Veliko število študij se je ukvarjalo z ugotavljanjem veljavnosti vprašalnika. Graham (2006, v Sellbom in Anderson,
2013) poroča, da je bilo od izdaje MMPI-2 že 2800 objav, ki se nanašajo na vprašalnik, sedaj je številka verjetno
že precej višja.
11.1 Konstruktna veljavnost
11.1.1 Uporabljena metoda: konvergentna in diskriminantna veljavnost, faktorska analiza .
11.1.2 Ali rezultati (ekploratorne ali konfirmatorne) faktorske analize podpirajo strukturo testa: ocena 2
Utemeljitev ocene:
Hoelzle in Meyer (2008): prestrukturirane klinične lestvice kažejo 5 faktorsko strukturo, klinične lestvice pa 3
faktorsko strukturo. V kombinaciji z vsebinskimi lestvicami, se je prav tako pri obeh pokazala 5 faktorska
struktura. Prestrukturirane klinične lestvice v kombinaciji z vsebinskimi lestvicami so bolj učinkovite pri
ugotavljanju psihopatologije, kot kombinacija kliničnih in vsebinskih lestvic.
11.1.3 Ali postavke ustrezno korelirajo s skorom na podlestvici in lestvici: ocena /
Utemeljitev ocene:
11.1.4 Ali je faktorska struktura invariantna preko skupin in/ali je test nepristranski (DIF): ocena /
Utemeljitev ocene:
11.1.5 Ali so razlike med skupinami, kot je bilo pričakovano: ocena /
Utemeljitev ocene:
11.1.6 Korelacije (mediana in razpon) med testom in drugimi testi, ki merijo podobne konstrukte: ocena 3
Utemeljitev ocene: povzeto po Sellbom in Anderson (2013): konvergentna veljavnost klinične, vsebinske,
dodatne in PSY-5 lestvice je bila ugotovljena pri raziskavah, ki so vključevale vzorce posameznikov, ki se zdravijo
ambulantno (Graham, Ben-Porath in McNulty, 1999; Harkness idr., 2002), pri posameznikih, ki so hospitalizirani
(Arbis, Ben-Porath in Stanfford, 2003; Archer, Aiduk, Griffin in Elkins, 1996), pri forenzični skupini (Petroskey,
Ben-Porath in Stafford, 2003), pri srednješolcih (Ben-Porath, McCully in Almagor, 1993) ter posameznikih, ki so
vključeni v privatno zdravljenje (Sellbom, Graham in Schenk, 2005). Korelacije v študijah so zelo podobne
študijam MMPI (Graham, 2011), kar pomeni, da so rezultati na lestvicah MMPI-2 dobro posplošljivi preko
različnih skupin.
11.1.7 Ali korelacije z drugimi instrumenti kažejo na dobro diskriminantno veljavnost (glede na konstrukte, ki
naj bi jih test ne meril): ocena 1
Utemeljitev ocene: Sellbom in Anderson (2013) navajata, da je diskriminantna veljavnost problematična pri več
lestvicah, in sicer klinične lestvice pomembno korelirajo z drugimi afektivnimi lestvicami (npr. depresija,
anksioznost), vključno s temi, kjer povezanost ni pričakovana.
11.1.13 Splošna ocena konstruktne veljavnosti: ocena 2
Utemeljitev ocene: ocena temelji na podlagi podatkov o konvergentni in diskriminantni veljavnosti. Študij o
veljavnosti vprašalnika je ogromno. Povzetki kažejo na dobro konvergentno veljavnost in slabšo diskriminantno,
kar bi bilo potrebno še raziskati. Vprašalnik ni prirejen za uporabo pri nas, zato ni ustreznih študij.
11.3 Splošna ocena veljavnosti:
ocena 2
Utemeljitev ocene: informacije o veljavnosti temeljijo na testnem pregledu, ki sta ga oblikovala Sellbom in
Anderson (2013). Ogromno število raziskav po svetu se je ukvarjajo z veljavnostjo MMPI-2. Raziskave kažejo na
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dobro konvergentno veljavnost in slabšo diskriminantno veljavnost. Tudi pri študijah veljavnosti se je izkazala
večja ustrezno prestrukturiranih kliničnih lestvic.
13. Končna evalvacija testa
Vprašalnik je bil empirično razvit in ima znano napako merjenja. Je eden najpogosteje uporabljenih vprašalnikov
v psihologiji (Sellbom in Anderson, 2013). Originalen standardizacijski vzorec je bil obsežen (N = 2600) in je
vključeval posameznike različnega porekla iz Združenih držav Amerike. Norme MMPI-2 so bolj primerne za
medkulturne primerjave, kot so bile norme prve različice (Butcher, 1996, v Butcher idr., 2004). Butcher in
sodelavci (2004) poročajo, da empirične raziskave kažejo minimalne medkulturne razlike; namreč več držav, ki
so priredile vprašalnik za lokalno uporabo, ima sorazmerno ekvivalentne norme. Sellbom in Anderson (2013)
opozarjata, da preverjanje pristranskosti preko razlik med skupinami (različnimi kulturami) ni najbolj ustrezno,
namreč pojma nista ekvivalenta. Test je lahko pristranski, kljub temu da razlik med skupinami ni.
Raziskave podpirajo konvergentno veljavnost in učinkovitost pri zaznavanju klinično relevantnih problemov,
hkrati kažejo dobro veljavnost tudi lestvice za ugotavljanje pretvarjanja (Sellbom in Anderson, 2013). Slabša
psihometrična ustreznost kliničnih lestvic je bila izboljšana z razvojem revidiranih kliničnih lestvic in lestvice PSY5, žal pa te ne pokrivajo celotnega spektra kliničnih in osebnostnih simptomatik, kar je potrebno upoštevati pri
interpretaciji (Sellbom in Anderson, 2013). Veljavnostne lestvice kažejo dobro veljavnost za ugotavljanje
pretiravanja in pretvarjanja glede psiholoških težav, na področju splošne in forenzične klinične prakse, pri
normativni in forenzični skupini (Wygant idr., 2018). Wygant in sodelavci (2018) priporočajo predvsem uporabo
lestvic K in L, ker imata najbolje dokazano veljavnost. Rogers in sodelavci (2003) poročajo, da so lestvice
nekonsistentnosti (F, Fb in Fp) učinkovite za ugotavljanje pretvarjanja. Sellbom in Anderson (2013) poročata o
številnih študijah, ki podpirajo konvergentno veljavnost testa. Bow in sodelavci (2006) poročajo, da 95 % od 89
forenzičnih psihologov vključenih v raziskavo meni, da MMPI-2 dosega Doubertov standard. Trenutno je
najsodobnejša različica testa prestrukturirana oblika druge izdaje (Minnesota multiphasic personality inventory
– 2 – restructured form [MMPI-2-RF]), kjer jedro predstavljajo prestrukturirane klinične lestvice, ki odražajo
psihometrično ustreznost (Ben-Porath, 2013).
Priporočila
Test ni prirejen in normiran za uporabo v Sloveniji zato pri nas ni primeren za uporabo. Glede na obsežno
uporabnost testa po svetu in koristnost apliciranja v številnih okoljih psihološkega ocenjevanja, bi bilo smiselno
razmisliti o slovenski priredbi.

Rorschachov diagnostični preizkus
1. Osnovni podatki o testu
Ime instrumenta: Rorschachov diagnostični preizkus.
Kratko ime: RO-P.
Izvirno ime testa: Rorschach test.
Avtorji izvirnega testa: Hermann Rorschach.
Avtorji lokalne priredbe: Borut Šali.
Lokalni založnik/distributer testa: Center za psihodiagnostična sredstva.
Izdajatelj izvirnega testa: Hans Huber.
Leto publikacije ocenjene izdaje/revizije: 1996.
Leto priredbe za lokalno uporabo: 1961.
Leto izdaje izvirne različice: 1922.
DEL 1: OPIS INSTRUMENTA
2. Splošni opis instrumenta
Rorschachov diagnostični preizkus je primer projekcijskega testa, namenjenega psihodiagnostiki osebnosti.
Sestavlja ga 10 predlog, ki jih posameznik prosto opisuje. Primeren je za odrasle in otroke, od tretjega leta dalje,
izvaja pa se individualno. Je celostno usmerjen preizkus in je uporaben v psihodiagnostični praksi in v
znanstvenem raziskovanju. Med najpomembnejšimi podcelotami osebnosti, ki jih zajema preizkus, so: intelekt
(stopnja inteligentnosti, vrsta umske nadarjenosti, realtitetna kontrola, miselna ustvarjalnost ipd.), čustvovanje
(agresivnost, stabilnost čustvovanja, socialni stik, frustracijska toleranca ipd.) in osebnostni »jaz« (duševni
konflikti, obrambni mehanizmi, način obrambnega vedenja, moč »jaza« ipd.). Razlaga odgovorov poteka s
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pomočjo štirih analitičnih vidikov: način zajetja, način doživljanja, vsebina tolmačenja in pogostost tolmačenja. V
slovenskem priročniku je zapisano, da je preizkus še posebej koristen v klinični psihologiji, pri vzgojnem
svetovanju, preventivi nezgod, poklicnem svetovanju, sodnem izvedenstvu, zakonskem svetovanju ter v vojaški
psihologiji. Uveljavljenih je precej projekcijskih postopkov vrednotenja, ki izvirajo iz Rorschachovega
diagnostičnega preizkusa. V Sloveniji je metodo uvedel dr. Borut Šali. Vrednotni sistem je prevzel in prilagodil na
podlagi ocenjevalnega sistema, ki ga je izdelal Ewald Bohm, leta 1958. Ta vrednotni sistem je eden najbolj
vprašljivih, saj je najmanj znanstveno raziskan. Pri nas obstaja tudi izobraževanje iz Exnerjevega celovitega
sistema, in sicer pod okriljem Inštituta za klinično psihologijo in psihoterapijo, vendar le-ta ni bil analiziran v tej
magistrski nalogi.
3. Klasifikacija
3.1 Vsebinsko področje: psihodiagnostika osebnosti.
3.2 Namen uporabe: v slovenskem priročniku je zapisano, da je preizkus še posebej koristen v klinični psihologiji,
vzgojnem svetovanju, preventivi nezgod, poklicnem svetovanju, sodnem izvedenstvu, zakonskem svetovanju ter
vojaški psihologiji.
3.3 Opis populacije, ki ji je test namenjen: namenjen je odraslim in otrokom, od tretjega leta dalje.
3.4 Število lestvic in kratek opis spremenljivk, ki jih meri instrument: /
3.5 Način odgovarjanja: intervju.
3.6 Zahteve za testiranca: ni informacij.
3.7 Oblika postavk: odprta.
3.8 Ipsativnost: n/a
3.9 Skupno število testnih postavk in število postavk na posameznem podtestu/lestvici: 10 predlog s packami,
7 črno-belih in 3 barvne.
3.10 Predvideni način uporabe: superviziran način.
3.11 Način administriranja testa: supervizirano individualno administriranje.
3.12 Čas, potreben za administriranje instrumenta: izvedba, vrednotenje in interpretacija trajajo skupaj
približno tri ure.
3.13 Različne oblike instrumenta: /
4. Merjenje in vrednotenje
4.1 Vrednotenje testa: ročno vrednotenje.
4.2 Surovi skori: vse formalne in vsebinske prvine posameznega zapisnika se povzame v številčni obliki, v
posebnem obrazcu (sumariju).
4.3 Lestvice: surove vrednosti.
4.4 Transformacija surovih skorov v standardne skore: n/a
5. Računalniško generirana poročila /
6. Preskrba in stroški
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6.1. Dokumentacija v testnem paketu: test, list (sumarij)-slovenski, list-lokalizacija.
6.2 Metoda objave dokumentacije: papir.
6.3.1 Začetni stroški nakupa testa:
test RO-P = 124,63€;
list (sumarij)-slovenski = 0,13€;
list-lokalizacija = 0,13€.
6.3.2 Nadaljnji stroški uporabe testa:
list (sumarij)-slovenski = 0,13€;
list-lokalizacija = 0,13€.
6.4.1 Cena poročil, ki jih generira računalniška aplikacija: ni podatka.
6.4.2–6.5 Drugi stroški: strokovno usposabljanje.
6.6 Kvalifikacija, zahtevana s strani dobavitelja testa: univerzitetni diplomirani psiholog (predbolonjski program)
ali magister psihologije (bolonjski program) z opravljenim dodatnim usposabljanjem ali specializacijo – kategorija
D.
6.7 Poklicna kvalifikacija, zahtevana za uporabo instrumenta: univerzitetni diplomirani psiholog (predbolonjski
program) ali magister psihologije (bolonjski program) z opravljenim dodatnim usposabljanjem ali specializacijo –
kategorija D.
DEL 2: EVALVACIJA INSTRUMENTA PO MODELU EFPE ZA PREGLED PSIHOLOŠKIH TESTOV
7. Kvaliteta utemeljitve potrebe po testu, predstavitve testa in podanih informacij
7.1 Kakovost utemeljitev
7.1.1 Teoretična utemeljitev merjenih konstruktov: ocena 1
Utemeljitev ocene: avtor ni uspel teoretično utemeljiti svojega psihodiagnostičnega preizkusa. V priročnik so
poskusi utemeljitve preizkusa, s povzetkom ugotovitev različnih raziskovalcev.
7.1.2 Opis razvoja (in/ali prevoda ali priredbe) instrumenta: ocena 1
Utemeljitev ocene: opisana je zgodovina razvoja preizkusa, ni opisa prevoda in priredbe.
7.1.3 Temeljitost analize postavk in modela analize postavk: ocena n/a
Utemeljitev ocene:
7.1.4 Predstavitev vsebinske veljavnosti: ocena 0
Utemeljitev ocene: ni podatkov v priročniku.
7.1.5 Povzetek relevantnih raziskav: ocena 2
Utemeljitev ocene: v priročniku najdemo kratke povzetke relevantnih raziskav, ki pa niso izčrpni in nekatere ne
vsebujejo vseh potrebnih informacij.
7.1.6 Splošna ocena kakovosti utemeljitve osnov testa: ocena 1
Utemeljitev ocene: projekcijske tehnike je poizkusilo teoretično utemeljiti veliko raziskovalcev in v stroki se še
vedno pojavljajo deljena mnenja, zato je težko objektivno oceniti kakovost utemeljitve osnov testa. Pri oceni se
nanašam na podatke, ki jih je možno razbrati iz slovenskega priročnika. Dejstvo je, da avtor ni uspel teoretično
utemeljiti preizkusa in obstajajo zgolj poskusi utemeljitve drugih avtorjev.
7.2 Ustreznost dokumentacije za uporabnika (uporabniškega in tehničnega priročnika, dodanih norm itd.)
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7.2.1 Utemeljitev potrebe po testu in njegovih temeljev (logičen in jasen opis, kaj test meri in zakaj je bil
konstruiran tako, kot je bil): ocena 2
Utemeljitev ocene: temelji preizkusa so navedeni v priročniku, prav tako je opisano čemu je test namenjen.
7.2.2.1 Razvoj testa: ocena 2
Utemeljitev ocene: opisana je zgodovina izdelave preizkusa.
7.2.2.2 Razvoj testa skozi prevod/priredbo: ocena 1
Utemeljitev ocene: v priročniku je zgolj zapisano, da je bila nomenklatura prevedena v slovenščino.
7.2.3 Standardizacija: ocena 0
Utemeljitev ocene: ni podatkov.
7.2.4 Norme: ocena 1
Utemeljitev ocene: norme so zgolj orientacijske in temeljijo na tujih podatkih, večinoma so narejene na švicarski
populaciji. V priročniku je tabela povprečnih rezultatov normativnih odraslih, narejena po E. Bohmu in drugih
avtorjih. Velikost in reprezentativnost vzorca nista navedeni. Opozorjeno je, da jih je potrebno uporabljati z veliko
previdnostjo. V priročniku so tudi orientacijske norme za otroke, stare od 2 do 10 let.
7.2.5 Zanesljivost: ocena 1
Utemeljitev ocene: v priročniku so kratko povzete raziskave o zanesljivosti, podatki so zelo pomanjkljivi.
navedena je zgolj velikost koeficienta retestne zanesljivosti, ostalih podatkov ni (velikost vzorca, interval med
preizkušnjami).
7.2.6 Konstruktna veljavnost: ocena 0
Utemeljitev ocene: v priročniku ni informacij.
7.2.7 Kriterijska veljavnost: ocena 1
Utemeljitev ocene: v priročniku so kratki povzetki raziskav, ki se osredotočajo na ugotavljanje skladnosti med
ocenami na RO-P in kliničnimi diagnozami. Podatki so pomanjkljivi.
7.2.8 Računalniško generirana poročila: ocena n/a
Utemeljitev ocene:
7.2.9 Splošna ocena ustreznosti dokumentacije, ki je dostopna uporabniku (uporabniškega in tehničnega
priročnika, dodanih norm itd.): ocena 1
Utemeljitev ocene: razen utemeljitev potrebe po testu in opisa razvoja testa, je dokumentacija v priročniku zelo
pomanjkljiva in sama po sebi ne omogoča uporabniku kakovostne presoje o ustreznosti.
7.3 Kakovost navodil za uporabnika
7.3.1 Za administriranje testa: ocena 4
Utemeljitev ocene: v priročniku so ustrezna navodila za administriranje testa.
7.3.2 Za vrednotenje odgovorov: ocena 3
Utemeljitev ocene: v priročniku so navodila za tolmačenje odgovorov, na podlagi štirih analitičnih vidikov.
Vrednotenje zahteva ustrezno usposabljanje. V dodatku priročnika so primeri tolmačenja odgovorov.
7.3.3 Za primerjavo z normami: ocena 1
Utemeljitev ocene: norme so zgolj orientacijske narave. V priročniku je tabela povprečnih rezultatov normativnih
odraslih, narejena po E. Bohmu in drugih avtorjih ter orientacijske norme (srednje vrednosti) za otroke, stare od
2 do 10 let, ki izhajajo iz treh različnih raziskav. Opozorjeno je, da jih je potrebno uporabljati z veliko previdnostjo.
Norme niso prilagojene za slovensko populacijo.
7.3.4 Za interpretacijo in poročanje: ocena 3
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Utemeljitev ocene: v priročniku so izčrpni opisi interpretiranja ocen, ki jih dobimo s preizkusom. Opisani so tudi
simptomatski pomeni različnih indikatorjev. Priročnik ni namenjen samostojni uporabi, ampak se dopolnjuje z
osnovnim tečajem Rorschachove psihodiagnostike.
7.3.5 Za dajanje povratne informacije in poročanje uporabniku: ocena 0
Utemeljitev ocene: ni podatkov v priročniku.
7.3.6 Za zagotavljanje dobrega ravnanja glede pristranskosti: ocena 2
Utemeljitev ocene: poleg orientacijskih norm za otroke so navedene še razlike med spoloma, ločene po starosti.
Ni informacij glede etnične pristranskosti.
7.3.7 Omejenost uporabe: ocena 2
Utemeljitev ocene: navedeno je zgolj, da je potrebno prepoznati barvno slepoto in ne izključiti teh
posameznikov. O drugih omejitvah ni informacij.
7.3.8 Software in tehnična podpora: ocena n/a
Utemeljitev ocene:
7.3.9 Reference in podporna gradiva: ocena 2
Utemeljitev ocene: v priročniku je nekaj referenc glede raziskav v zvezi s preizkusom.
7.3.10 Splošna ocena kakovosti navodil za uporabo: ocena 2
Utemeljitev ocene: kakovost navodil za uporabo je ustrezna. Največ informacij izvemo o interpretaciji. Norme so
zgolj orientacijske narave in je potrebna previdnost pri primerjanju, saj temeljijo na tujih podatkih in niso
prilagojene za uporabo v Sloveniji (opozorilo glede tega, je navedeno v priročniku).
7.4 Splošna primernost dokumentacije:
ocena 1
Utemeljitev ocene: razen kakovosti navodil za uporabo, je ostala dokumentacija precej pomanjkljiva in bi jo bilo
treba dopolniti z relevantnimi in sodobnejšimi informacijami.
8. Kvaliteta testnih gradiv n/a
9. Norme
9.1 Interpretacija glede na norme
Obstajajo zgolj orientacijske norme, ki so narejene na tujih vzorcih (večinoma na švicarski populaciji).
9.1.1 Ustreznost za lokalno uporabo: ocena 1
Utemeljitev ocene (v tem poglavju poleg ocene izpišite tudi opis ocene): obstajajo zgolj tuje orientacijske
norme, ki jih je potrebno uporabljati s previdnostjo.
9.1.2 Ustreznost za nameravano uporabo: ocena 1
Utemeljitev ocene: norme so zgolj orientacijske.
9.1.3 Velikost vzorcev pri klasičnem normiranju: ocena 1 (manjkajoči podatke o vzorcu odraslih)
Utemeljitev ocene: za vzorec normativnih odraslih (po E. Bohmu in drugih avtorjih), ni podatka o velikosti. N
(otroci) = 605, starih od 2 do 10 let (L. B. Ames idr.).
9.1.4 Velikost vzorcev pri zveznem normiranju: ocena n/a
Utemeljitev ocene:
9.1.5 Postopki vzorčenja: ni podatka
9.1.6 Reprezentativnost normativnega vzorca (vzorcev): ocena 0
Utemeljitev ocene: ni dovolj informacij.
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9.1.7 Kvaliteta informacij o učinkih spola, starosti, razlikah med splošno populacijo in manjšino oz. ranljivo
skupino ipd.: ocena 1
Utemeljitev ocene: v priročniku so podatki o vplivu spola in starosti pri skupini otrok. Drugih podatkov ni.
9.1.8 Kako stare so normativne študije: ocena 1
Utemeljitev ocene: več kot 20 let.
9.3 Skupna ustreznost:
ocena 1
Utemeljitev ocene: kot že večkrat poudarjeno, so norme zgolj orientacijske narave. Za pravo oceno norm, bi bila
potrebna standardizacija na slovenskem vzorcu. Za uporabo pri nas je potrebna izredna previdnost, pri
diferencialni diagnostiki.
10. Zanesljivost
10.1 Podatki o zanesljivosti: retestna zanesljivost
10.2 Notranja konsistentnost /
10.3 Retestna zanesljivost
10.3.1 Velikost vzorca: ocena 0
Utemeljitev ocene: ni podatka
10.3.2 Velikost koeficientov: ocena 4 (navesti tudi število lestvic z določeno višino koeficientov)
Utemeljitev ocene: korelacija med štirimi zaporednimi preizkušnjami je bila med 0,80 in 0,90 (Fosberg, 1941).
10.3.3 Podatki o test-retestnem intervalu: ni podatka.
10.3.4 Ali so koeficienti zanesljivosti podani na vzorcih, ki ustrezajo nameravanim uporabnikom? Koeficienti
zanesljivosti so bili opredeljeni na vzorcih, ki: ni podatka.
10.8 Skupna ocena ustreznosti zanesljivosti:
ocena 0
Utemeljitev ocene: koeficient retestne zanesljivosti je sicer visok, vendar so podatki pomanjkljivi, zaradi česar ni
možno objektivno oceniti zanesljivosti preizkusa. Tudi drugi raziskovalci (Singer, 1952 in McFarland, 1954)
poročajo o zanesljivosti preizkusa, vendar v priročniku ni dovolj informacij o izvoru teh ugotovitev.
11. Veljavnost
11.1 Konstruktna veljavnost /
11.2 Kriterijska veljavnost
11.2.1 Tip kriterijske študije: napovedna
11.2.2 Velikost vzorcev: ocena 1
Utemeljitev ocene:
N (Benjamin, Ebaugh, 1938) = 50;
N (SIegel, 1948) = 26;
N ( Brussel, Grassi in Melincker, 1942) = 16;
N (Swift, 1944) = 30.
11.2.3 Kvaliteta kriterijskih mer: ocena 0
Utemeljitev ocene: ni podatka.
11.2.4 Velikost povezave med testom in kriterijem: ocena 3
Utemeljitev ocene:
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-

Benjamin in Ebaugh (1938): 85% diagnostičnih ocen na RO-P, se je skladalo v vseh podrobnostih s
kliničnimi diagnozami;
Siegel (1948): našel je 88,5% skladnost med RO-P ocenami in končnimi psihiatričnimi diagnozami pri
otrocih v vzgojni posvetovalnici;
Brussel, Grassi in Melnicker (1942): 93,1% skladnost med RO-P ocenami in kliničnimi diagnozami pri
psihiatričnih bolnikih;
Swift ( 1944): visoka stopnja skladnosti osebnostne ocene predšolskih otrok z osebnostnimi opisi na
osnovi RO-P.

11.2.5 Starost študij veljavnosti: Več kot 20 let.
11.2.6 Splošna ocena kriterijske veljavnosti: ocena 1
Utemeljitev ocene: sicer so se pokazale visoke skladnosti med ocenami na RO-P in kliničnimi diagnozami, vendar
so bile študije narejene na majhnem vzorcu ljudi in so stare več kot 20 let. Potrebni bi bili tudi slovenski podatki.
11.3 Splošna ocena veljavnosti:
ocena 1
Utemeljitev ocene: veljavnost je dokazana preko skladnosti med ocenami na RO-P in kliničnimi diagnozami.
Bazira na tujih študijah. Pokazala se je visoka skladnost, vendar so vzorci majhni, študije pa so starejše od 20 let.
Potrebne bi bile raziskave na slovenskem vzorcu.
13. Končna evalvacija testa
Potrebno je poudariti, da evalvacija temelji na pregledu slovenskega priročnika, kjer je opisana Šalijeva priredba
in ocenjevalni sistem, ki temelji na Bohmovem vrednotnem sistemu, ki je najmanj znanstveno raziskan, zato težko
sodimo o njegovi psihometrični ustreznosti. Evalvacija ni kredibilna za kakršnokoli sklepanje o drugih
ocenjevalnih sistemih (npr. Exnerjev sistem). Dokumentacija o utemeljitvi preizkusa je pomanjkljiva. Zelo veliko
informacij najdemo o interpretiranju različnih znakov ter o sklepanju glede simptomov. Norme so zgolj
orientacijske narave, narejene pa so na tujih vzorcih. Za uporabo v Sloveniji bi bila potrebna slovenska
standardizacija. Norme zgolj doprinesejo k interpretaciji, niso pa namenjene mehanični uporabi. Zanesljivost je
preverjena zgolj z retestno metodo. Koeficienti so sicer zadovoljivi, vendar študija ne vsebuje dovolj informacij,
da bi lahko sklepali o verodostojnosti ocene. Priročnik vsebuje podatke o kriterijski veljavnosti, ki kaže visoko
skladnost med RO-P in kliničnimi diagnozami, temelji pa na starejših tujih študijah, z majhnim vzorcem. Potrebno
bi bilo preveriti psihometrično ustreznost tudi na slovenskih vzorcih.
Priporočila
Glede na neustrezne ocene norm, zanesljivosti in veljavnosti, je ta oblika ocenjevalnega sistema primerna zgolj
za raziskovalne namene in ne za namene katere opisuje založnik testa. Za ustreznejšo uporabo bi bila potrebna
posodobitev ali uporaba drugih ocenjevalnih sistemov, ki dosegajo višja merila ustreznosti.

Likovni test Benderjeve
1. Osnovni podatki o testu
Ime instrumenta: Likovni test Benderjeve.
Kratko ime: LB.
Izvirno ime testa: The Bender visual motor gestalt test.
Avtorji izvirnega testa: Laurette Bender.
Avtorji lokalne priredbe: Borut Šali, Živana Bele-Potočnik, Helena Onič Novak.
Lokalni založnik/distributer testa: Zavod SR Slovenije za produktivnost dela Ljubljana, Center za
psihodiagnostična sredstva.
Izdajatelj izvirnega testa: ni podatka.
Leto publikacije ocenjene izdaje/revizije: 1989.
Leto priredbe za lokalno uporabo: 1961.
Leto izdaje izvirne različice: 1938.
DEL 1: OPIS INSTRUMENTA
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2. Splošni opis instrumenta
Test meri sposobnost vizualno motorične integracije pri otrocih (od četrtega leta dalje) in odraslih. Temelji na
risarski reprodukciji vizualno zaznanih likov. Vključuje 9 likov, pri čemer je prvi demonstracijski in se ga ne
vrednoti. Možna je tudi hitra ocena spomina, specifičnih motoričnih in zaznavnih sposobnosti. Priročnik vsebuje
sistem točkovanja po Pascalu in Suttelovi ter elemente projektivne interpretacije po L. M. Huttu. Avtorica
odklanja projektivno interpretacijo, saj ga je standardizirala kot razvojno lestvico za otroke, uporabljala pa ga je
tudi pri odraslih psihiatričnih pacientih. Pri interpretaciji se upošteva vedenje med testiranjem, risarska
reprodukcija, motorične karakteristike, pripombe, asociacije ipd. Avtorica navaja, da je test pomožno
psihodiagnostično sredstvo, ki se uporablja v klinični psihologiji in psihiatriji. Drugi priročnik se nanaša na
Gottinški ocenjevalni sistem in omogoča odkrivanje možganske oškodovanosti. Leta 2019 je v Sloveniji izšla druga
dopolnjena izdaja testa s slovenskimi normami, pridobljenimi na vzorcu posameznikov (N = 2147), starih od 4 do
91 let, ki pa mi v času evalvacije ni bil na voljo.
3. Klasifikacija
3.1 Vsebinsko področje: sposobnost vizualno motorične integracije.
3.2 Namen uporabe: klinični.
3.3 Opis populacije, ki ji je test namenjen: posameznikom od 4. leta naprej.
3.4 Število lestvic in kratek opis spremenljivk, ki jih meri instrument: 9 likov.
3.5 Način odgovarjanja: papir-svinčnik.
3.6 Zahteve za testiranca: ni informacij.
3.7 Oblika postavk: n/a
3.8 Ipsativnost: n/a
3.9 Skupno število testnih postavk in število postavk na posameznem podtestu/lestvici: n/a
3.10 Predvideni način uporabe: nadzorovan način.
3.11 Način administriranja testa: individualno.
3.12 Čas, potreben za administriranje instrumenta:
izvedba: od 15 do 30min;
vrednotenje: od 10 do 15min.
3.13 Različne oblike instrumenta: LB-G (Gottinški ocenjevalni sistem).
4. Merjenje in vrednotenje
4.1 Vrednotenje testa: preprosto ročno vrednotenje.
4.2 Surovi skori: v priročniku so navedeni kriteriji vrednotenja. V kolikor ni odklona pri celotnem protokolu, lik
ocenimo z eno točko. S pomočjo tabele v priročniku se pretvorijo neizravnane točke, v izravnane z-vrednosti.
4.3 Lestvice: z-vrednosti.
4.4 Transformacija surovih skorov v standardne skore: linearna pretvorba.
5. Računalniško generirana poročila
5.1 Ali jih instrument vključuje? Ne.
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6. Preskrba in stroški
6.1. Dokumentacija v testnem paketu: priročnik, motorični test, zaznavni test, list za zapisovanje.
6.2 Metoda objave dokumentacije: papir.
6.3.1 Začetni stroški nakupa testa: ni podatka za starejšo obliko testa, zgolj za drugo, dopolnjeno izdajo, kjer
začetni paket stane 169,40€.
6.3.2 Nadaljnji stroški uporabe testa: podatki za BG-II.
6.4.1 Cena poročil, ki jih generira računalniška aplikacija:
6.4.2–6.5 Drugi stroški:
6.6 Kvalifikacija, zahtevana s strani dobavitelja testa: univerzitetni diplomiran psiholog (predbolonjski program)
ali magister psihologije (bolonjski program), kategorija B ali C, odvisno od zahtevnosti interpretacije.
6.7 Poklicna kvalifikacija, zahtevana za uporabo instrumenta: Univerzitetni diplomiran psihologi (predbolonjski
program) ali magister psihologije (bolonjski program), z dodatnim izobraževanjem.
DEL 2: EVALVACIJA INSTRUMENTA PO MODELU EFPE ZA PREGLED PSIHOLOŠKIH TESTOV
7. Kvaliteta utemeljitve potrebe po testu, predstavitve testa in podanih informacij
7.1 Kakovost utemeljitev
7.1.1 Teoretična utemeljitev merjenih konstruktov: ocena 2
Utemeljitev ocene: temelji na likovni psihologiji, ki so jo razvili Wertheimer, Koehler in Koffka. Glavne
predpostavke, ki so relevantne za test, so opisane v priročniku.
7.1.2 Opis razvoja (in/ali prevoda ali priredbe) instrumenta: ocena 0
Utemeljitev ocene: ni informacij v priročniku.
7.1.3 Temeljitost analize postavk in modela analize postavk: ocena n/a
Utemeljitev ocene:
7.1.4 Predstavitev vsebinske veljavnosti: ocena 0
Utemeljitev ocene: ni informacij v priročniku.
7.1.5 Povzetek relevantnih raziskav: ocena 2
Utemeljitev ocene: navedenih je nekaj relevantnih raziskav
7.1.6 Splošna ocena kakovosti utemeljitve osnov testa: ocena 1
Utemeljitev ocene: ustrezni sta zgolj teoretična utemeljitev testa in nekaj povzetkov relevantnih raziskav. Ostalih
informacij ni v priročniku.
7.2 Ustreznost dokumentacije za uporabnika (uporabniškega in tehničnega priročnika, dodanih norm itd.)
7.2.1 Utemeljitev potrebe po testu in njegovih temeljev (logičen in jasen opis, kaj test meri in zakaj je bil
konstruiran tako, kot je bil): ocena 1
Utemeljitev ocene: iz priročnika lahko razberemo zgolj kaj test meri.
7.2.2.1 Razvoj testa: ocena 0
Utemeljitev ocene: ni podatkov v priročniku.
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7.2.2.2 Razvoj testa skozi prevod/priredbo: ocena 0
Utemeljitev ocene: ni podatkov v priročniku.
7.2.3 Standardizacija: ocena 0
Utemeljitev ocene: ni podatkov v priročniku.
7.2.4 Norme: ocena 2
Utemeljitev ocene: v priročniku so podatki o velikosti in izvoru vzorcev.
7.2.5 Zanesljivost: ocena 1
Utemeljitev ocene: pomanjkljivi podatki. Naveden je zgolj koeficient reliabilnosti (tako ga poimenujejo avtorji),
brez drugih informacij. Prav tako ni natančnih podatkov glede retestne zanesljivosti.
7.2.6 Konstruktna veljavnost: ocena 1
Utemeljitev ocene: podatek o korelaciji z WB. Zgolj omenjeno, da obstajajo razlike med skupinama, brez
psihometrične podprtosti.
7.2.7 Kriterijska veljavnost: ocena 1
Utemeljitev ocene: pomanjkljive informacije.
7.2.8 Računalniško generirana poročila: ocena n/a
Utemeljitev ocene:
7.2.9 Splošna ocena ustreznosti dokumentacije, ki je dostopna uporabniku (uporabniškega in tehničnega
priročnika, dodanih norm itd.): ocena 1
Utemeljitev ocene: večina informacij je pomanjkljivih ali manjkajočih.
7.3 Kakovost navodil za uporabnika
7.3.1 Za administriranje testa: ocena 3
Utemeljitev ocene: natančna navodila za administracijo testa. Navedeno je kako odgovoriti na morebitna
vprašanja testiranca, v zvezi z reševanjem testa.
7.3.2 Za vrednotenje odgovorov: ocena 3
Utemeljitev ocene: v priročniku so napisani kriteriji, po katerih se točkuje narisane like. Narisani so primeri, ki
ustrezajo pripadajočemu številu točk. V priročniku je tudi opisano vrednotenje po Max L. Huttu.
7.3.3 Za primerjavo z normami: ocena 2
Utemeljitev ocene: v priročniku je tabela za pretvarjanje surovih vrednosti v standardne. Navedene so mejne
vrednosti, v kolikor se test uporablja kot presejalno sredstvo.
7.3.4 Za interpretacijo in poročanje: ocena 1
Utemeljitev ocene: opisana je interpretacija testnih znakov, ki temelji na vrednotenju po Max L. Huttu. Drugih
informacij o interpretaciji in poročanju ni.
7.3.5 Za dajanje povratne informacije in poročanje uporabniku: ocena 0
Utemeljitev ocene: ni informacij v priročniku.
7.3.6 Za zagotavljanje dobrega ravnanja glede pristranskosti: ocena 1
Utemeljitev ocene: navedeno je, da so se pri ameriškem vzorcu pokazale statistično pomembne razlike med
normativno in klinično populacijo.
7.3.7 Omejenost uporabe: ocena 0
Utemeljitev ocene: ni informacij v priročniku.
7.3.8 Software in tehnična podpora: ocena n/a
Utemeljitev ocene:
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7.3.9 Reference in podporna gradiva: ocena 0
Utemeljitev ocene: ni informacij v priročniku
7.3.10 Splošna ocena kakovosti navodil za uporabo: ocena 1
Utemeljitev ocene: v priročniku so ustrezna navodila za administriranje, vrednotenje odgovorov in za primerjavo
z normami. Veliko informacij, ki bi doprinesle h kakovosti navodil je manjkajočih.
7.4 Splošna primernost dokumentacije:
ocena 1
Utemeljitev ocene: dokumentacija je zelo pomanjkljiva, in kot taka ne omogoča dovolj informacij za kakovostno
uporabo.
8. Kvaliteta testnih gradiv
8.1 Kvaliteta testnih gradiv pri testih tipa papir-svinčnik
8.1.1 Splošna kvaliteta testnih gradiv (testnih zvezkov, odgovornih listov, testnih predmetov itd.): ocena 3
Utemeljitev ocene: odgovorni in ocenjevalni list sta razumljiva in ustrezna za uporabo.
8.1.2 Kako z lahkoto testiranec razume nalogo: ocena 3
Utemeljitev ocene: navodila so lahka, testiranci imajo lahko težavo z razumevanjem besede »skiciranje«.
8.1.3 Jasnost in razumljivost navodil za testirance (vključno z vzorčnimi primeri postavk in delom za vajo):
ocena 3
Utemeljitev ocene: prvi lik je namenjen vaji, navodila so jasno podana.
8.1.4 Kako z lahkoto testiranec podaja odgovore: ocena 3
Utemeljitev ocene: testiranje zahteva prerisovanje likov, kar naj bi bilo lahko za testirance.
8.1.5 Kvaliteta oblikovanja postavk in jasnost grafične vsebine v primeru neverbalnih postavk: ocena 4
Utemeljitev ocene: grafična vsebina je jasna.
8.1.6 Kvaliteta gradiva (pri testih tipa papir-svinčnik) nasploh: ocena 3
Utemeljitev ocene: na splošno je test enostaven in razumljiv za testirance.
9. Norme
9.1 Interpretacija glede na norme
9.1.1 Ustreznost za lokalno uporabo: ocena 1
Utemeljitev ocene (v tem poglavju poleg ocene izpišite tudi opis ocene): norme narejene na lokalnem vzorcu,
ki se ne prilega dobro relevantni populaciji, kateri je test namenjen. Potrebna je previdna uporaba.
9.1.2 Ustreznost za nameravano uporabo: ocena 1
Utemeljitev ocene: norme niso primerne za uporabo pri vseh posameznikih, katerim je test namenjen.
9.1.3 Velikost vzorcev pri klasičnem normiranju: ocena 2
Utemeljitev ocene:
N (gimnazijci) = 261;
N (industrijski delavci) = 314.
9.1.4 Velikost vzorcev pri zveznem normiranju: ocena n/a
Utemeljitev ocene:
9.1.5 Postopki vzorčenja: slučajna metoda.
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9.1.6 Reprezentativnost normativnega vzorca (vzorcev): ocena 1
Utemeljitev ocene: vzorec ni reprezentativen, glede na populacijo kateri je test namenjen.
9.1.7 Kvaliteta informacij o učinkih spola, starosti, razlikah med splošno populacijo in manjšino oz. ranljivo
skupino ipd.: ocena 1
Utemeljitev ocene: navedeno je zgolj, da so se na ameriškem vzorcu pokazale statistično pomembne razlike med
normativno in klinično skupino. Ni podatkov za slovenski vzorec.
9.1.8 Kako stare so normativne študije: ocena 1
Utemeljitev ocene: več kot 20 let (iz leta 1961).
9.1.9 Učinki vaje (relevantno samo za teste dosežkov): avtor pravi, da ni bistvenega vpliva naučenosti, ker test
ne meri risarskih sposobnosti.
9.3 Skupna ustreznost:
ocena 1
Utemeljitev ocene: v priročniku piše, da test ni občutljiv na starost in risarske sposobnosti, je pa občutljiv na
raven izobrazbe. V vzorec so bili zajeti gimnazijci in industrijski delavci, kar ni reprezentativen vzorec, glede na
populacijo v Sloveniji. Potrebno bi bilo zajeti vzorec posameznikov različnih izobrazbenih ravni in vzorec otrok.
Norme so starejše od 20 let.
10. Zanesljivost
10.1 Podatki o zanesljivosti: notranja konsistentnost in retestna zanesljivost.
10.2 Notranja konsistentnost (ameriški podatki)
10.2.1 Velikost vzorca: ocena 0
Utemeljitev ocene: ni podatka.
10.2.2 Vrsta koeficientov v poročilu: ni specificirano, v priročniku piše zgolj koeficient reliabilnosti.
10.2.3 Višina koeficientov: ocena 4 (navesti tudi število lestvic z določeno višino koeficientov)
Utemeljitev ocene: 0,90.
10.2.4 Ali so koeficienti zanesljivosti podani na vzorcih, ki ustrezajo nameravanim uporabnikom? Koeficienti
zanesljivosti so bili opredeljeni na vzorcih, ki: ni informacij.
10.3 Retestna zanesljivost (ameriški podatki)
V priročniku je zgolj navedeno, da je retestna zanesljivost višja za normativno populacijo, kot za klinično. Pri
normativnih pa je višja za tiste, ki imajo pozitivnejše rezultate.
10.8 Skupna ocena ustreznosti zanesljivosti:
ocena 0
Utemeljitev ocene: podatkov o zanesljivosti je premalo za objektivno oceno, dokazi temeljijo na nepopolnih
informacijah. Vrednost koeficienta zanesljivosti je visoka (0,90), vendar težko govorimo o njegovi ustreznosti, saj
ni navedenih informacij o njegovem izračunu, niti ni navedeno za kateri koeficient gre. Prav tako so neustrezni
podatki o retestni zanesljivosti. Slovenskih podatkov o zanesljivosti ni v priročniku.
11. Veljavnost
11.1 Konstruktna veljavnost
11.1.1 Uporabljena metoda: razlike med skupinami, korelacija z drugimi test.
11.1.2 Ali rezultati (ekploratorne ali konfirmatorne) faktorske analize podpirajo strukturo testa: ocena n/a
Utemeljitev ocene:
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11.1.3 Ali postavke ustrezno korelirajo s skorom na podlestvici in lestvici: ocena n/a
Utemeljitev ocene:
11.1.4 Ali je faktorska struktura invariantna preko skupin in/ali je test nepristranski (DIF): ocena n/a
Utemeljitev ocene:
11.1.5 Ali so razlike med skupinami, kot je bilo pričakovano: ocena 1
Utemeljitev ocene: v priročniku piše, da so raziskave pokazale pomembne razlike med normalnimi, nevrotskimi
in psihotskimi preizkusnimi osebami. Drugih informacij ni, obstoječe pa so pomanjkljive.
11.1.6 Korelacije (mediana in razpon) med testom in drugimi testi, ki merijo podobne konstrukte: ocena 1
Utemeljitev ocene: edini podatek v priročniku je, da test korelira z razlikami med verbalnim in neverbalnimi
rezultati na WB (r = 0,37).
11.1.7 Ali korelacije z drugimi instrumenti kažejo na dobro diskriminantno veljavnost (glede na konstrukte, ki
naj bi jih test ne meril): ocena 0
Utemeljitev ocene: ni podatka.
11.1.8 Če je bila uporabljena metoda MTMM, ali rezultati podpirajo konstruktno veljavnost testa (ali res meri,
kar naj bi meril, in ne nečesa drugega): ocena n/a
Utemeljitev ocene:
11.1.9 Drugo, npr. IRT metodologija, kvazi-ekperimentalni načrti (opišite): ocena n/a
Utemeljitev ocene:
11.1.10 Velikost vzorcev: ocena 0
Utemeljitev ocene: ni podatka
11.1.11 Kvaliteta kriterijskih instrumentov ali drugih pokazateljev: ocena 0
Utemeljitev ocene: ni podatka
11.1.12 Starost študij veljavnosti: več kot 20 let.
11.1.13 Splošna ocena konstruktne veljavnosti: ocena 0
Utemeljitev ocene: informacije so zelo pomanjkljive in na podlagi njih ni možno sklepati o konstruktni veljavnosti
instrumenta.
11.2 Kriterijska veljavnost
V priročniku so podatki o napovedni veljavnosti: ugotovljena je bila pomembna razlika med odstotkom pacientov,
katerih stanje se je izboljšalo in tistih, pri katerih se ni, po hospitalnem zdravljenju. Razlika je bila 20,8 izravnanih
točk. Drugih podatkov glede kriterijske veljavnosti ni.
11.2.6 Splošna ocena kriterijske veljavnosti: ocena 0
Utemeljitev ocene: podatki so pomanjkljivi.
11.3 Splošna ocena veljavnosti:
ocena 0
Utemeljitev ocene: v priročniku je zelo malo podatkov o veljavnosti testa, obstoječi pa so nenatančni in
pomanjkljivi. Slovenskih raziskav o veljavnosti ni.
13. Končna evalvacija testa
Test ima neustrezno dokumentacijo na podlagi katere ne moremo presojati o kakovosti. Gradivo za testirance je
ustrezno in razumljivo. Interpretacija testnih rezultatov temelji delno na subjektivni presoji testatorja, na kar je
opozorjeno v priročniku. Test ne daje rezultatov, ki bi predstavljali diagnozo ali psihodiagnostično mnenje. Prav
tako ni dovoljeno postavljati diagnoz na podlagi testnih odklonov ali znakov. Informacije v priročniku niso dovolj
natančne, da bi lahko presojali o ustreznosti zanesljivosti in veljavnosti testa. Slovenske norme so bile narejene
na slovenskem vzorcu gimnazijcev in industrijskih delavcev, kar ne predstavlja reprezentativnega vzorca, glede
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na splošno populacijo. Potrebna bi bila posodobitev norm, ki bi temeljile na reprezentativnem vzorcu. Prav tako
bi bilo potrebno opraviti študije zanesljivosti in veljavnosti na slovenskih podatkih. V priročniku ni informacij
glede zagotavljanja nepristranskosti pri ocenjevanju.
Priporočila
Test zahteva nadaljnji razvoj in je v trenutni obliki uporaben zgolj za raziskovanje, saj so norme, zanesljivost in
veljavnost ocenjene kot neustrezne. V Sloveniji je bila leta 2019 standardizirana druga, dopolnjena različica testa,
ki je glede na podatke objavljene na spletni strani Centra za psihodiagnostična sredstva verjeno primernejša za
uporabo, vendar mi ni bila na voljo v času evalvacije.

Projekcijsko risanje
1. Osnovni podatki o testu
Ime instrumenta: Test risanja človeka; Test risanja hiše, drevesa, osebe; Test risanja kinetične družine.
Kratko ime: DAP; H-T-P; K-F-D.
Izvirno ime testa: Draw a person test; House-tree-person drawing test; The kinetic family drawing technique (KF-D).
Avtorji izvirnega testa: Jack A. Naglieri (1988); John Buck (1948) in Emanuel Hammer (1958); Burns (1982).
Avtorji lokalne priredbe: Barbara Žemva – Slovar pomenov čustvenih znakov v projekcijskih risbah (2005).
Lokalni založnik/distributer testa: Center za psihodiagnostična sredstva.
Izdajatelj izvirnega testa: Pearson assessment; Brunner-Routledge; Routledge.
DEL 1: OPIS INSTRUMENTA
2. Splošni opis instrumenta
V Sloveniji je na voljo Slovar pomenov čustvenih znakov v projekcijskih risbah, ki ga je leta 2005 izdala spec. klin.
psih. Barbara Žemva. Avtorica navaja, da je ta slovar v pomoč usposobljenim psihologom pri analizi otroške risbe
(risanje človeka; risanje drevesa, hiše, osebe; risanje družine v gibanju). Sestavljen je iz sedmih poglavij: splošna
opazovanja v zvezi s postopkom risanja in samim videzom risbe, risanje človeške figure, risanje hiše, risanje
drevesa, simboli pri risanju družine v gibanju, kazalci zlobe na projekcijskih risbah, vprašanja, ki pomagajo pri
interpretaciji risbe. Avtorica ugotavlja, da je projekcijsko risanje koristno pri diagnosticiranju, saj pomaga razbrati
čustvena stanja in probleme. Risanje je uporabno na vseh psiholoških področjih dela z otroki, mladostniki in
odraslimi. Pri različnih testih projekcijskega risanja obstajajo tudi različni ocenjevalni sistemi. Žemva (2003)
poroča, da je pri Testu risanja človeka najbolje uporabiti Naglierijev sistem vrednotenja, zato je ta v oceni tudi
bolj podrobno predstavljen. Najbolj značilno navodilo je, da posameznika prosimo naj nariše osebo. Ob dodatnih
vprašanjih odgovorimo: »Naredi kakor želiš«. Hkrati je potrebno poudariti, da ne gre za test, ki bi preverjal
sposobnost risanja. V kolikor posameznik nariše samo glavo ali samo trup, mu damo nov list papirja in ga prosimo,
da nariše celotno osebo. Naglieri poroča o dveh sistemi, kvantitativnem sistemu, ki se nanaša na neverbalne
kognitivne sposobnosti (Draw a person: a quantitative scoring system) in presejalnem sistemu za ugotavljanje
čustvenih motenj (Draw a person: screening procedure for emotional disturbance). Žemva (2003) se sklicuje na
vrednotni sistem, ki ocenjuje otrokove neverbalne kognitivne sposobnosti. Pri tej različici mora posameznik
narisati moža, ženo in sebe. Uporablja se lahko pri otrocih in mladostnikih od 5. do 17. leta starosti.
Test risanja hiše, drevesa in osebe posredno odraža osebnostno dinamiko. Hiša naj bi predstavljala nezavedne
skrbi glede trenutnega ali preteklega družinskega življenja, drevo pa nezavedna čustva do sebe. Test naj bi se
redko uporabljal pri kliničnem in raziskovalnem delu. Večina teh analiz je impresionističnih in ne temelji na
objektivnem sistemu vrednotenja. Uporaba je možna pri otrocih in mladostnikih.
Pri tehniki risanja kinetične družine mora posameznik narisati vse družinske člane (vključno s sabo), medtem ko
nekaj delajo. Uporablja se pri ocenjevanju osebnosti, likovni terapiji, družinskih terapijah in v okoljih kjer poteka
prilagojeno izobraževanje. Tehnika odraža dinamiko odnosa med družinskimi člani, posameznikov slog
prilagajanja ter obrambne mehanizme znotraj družinskih odnosov.
3. Klasifikacija
3.1 Vsebinsko področje: neverbalne sposobnosti, čustvena stanja, psihološki problemi.
3.2 Namen uporabe: vsa psihološka področja, kjer se dela z otroki in mladostniki.
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3.3 Opis populacije, ki ji je test namenjen: otrokom, mladostnikom, nekatere tudi odraslim.
3.4 Število lestvic in kratek opis spremenljivk, ki jih meri instrument: v praksi se uporabljajo različni sistemi
vrednotenja, ki opredeljujejo različne kategorije in znake.
3.5 Način odgovarjanja: risanje.
3.6 Zahteve za testiranca: Handler, Campbell in Martin (2004) navajajo, da je v primeru slušnih ali govornih težav
posameznika, teste možno prilagoditi.
3.7 Oblika postavk: n/a
3.8 Ipsativnost: n/a
3.9 Skupno število testnih postavk in število postavk na posameznem podtestu/lestvici: n/a
3.10 Predvideni način uporabe: kontroliran način.
3.11 Način administriranja testa: individualno ali skupinsko.
3.12 Čas, potreben za administriranje instrumenta: Test risanja človeka (Naglieri, 1988): za vsako risbo je
dovoljenih 5 minut.
3.13 Različne oblike instrumenta: /
4. Merjenje in vrednotenje
Podatki za Test risanja človeka (Naglieri, 1988)
4.1 Vrednotenje testa: preprosto ročno vrednotenje s pomočjo šablone.
4.2 Surovi skori: najprej je potrebno izračunati kronološko starost posameznika, nato seštejemo točke pri
posameznih risbah (moški, ženska, jaz). Surove skore s pomočjo tabele pretvorimo v standardne skore.
4.3 Lestvice: z-vrednosti.
4.4 Transformacija surovih skorov v standardne skore: ne-normalizirana: linearna transformacija.
5. Računalniško generirana poročila
5.1 Ali jih instrument vključuje? Ne.
6. Preskrba in stroški
6.1. Dokumentacija v testnem paketu: slovar pomenov.
6.2 Metoda objave dokumentacije: papir.
6.3.1 Začetni stroški nakupa testa: Slovar pomenov čustvenih znakov v projekcijskih risbah = 31,90 €.
6.3.2 Nadaljnji stroški uporabe testa: ni podatka.
6.4.1 Cena poročil, ki jih generira računalniška aplikacija: /
6.4.2–6.5 Drugi stroški: /
6.6 Kvalifikacija, zahtevana s strani dobavitelja testa: univerzitetni diplomirani psiholog (predbolonjski program)
ali magister psihologije (bolonjski program) - kategorija B (zahtevnejša interpretacija).
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6.7 Poklicna kvalifikacija, zahtevana za uporabo instrumenta: univerzitetni diplomirani psiholog (predbolonjski
program) ali magister psihologije (bolonjski program) - kategorija B (zahtevnejša interpretacija).
DEL 2: EVALVACIJA INSTRUMENTA PO MODELU EFPE ZA PREGLED PSIHOLOŠKIH TESTOV
Vsi podatki o Testu risanja človeka (Naglieri, 1988) so pridobljeni iz testnega pregleda (Neisworth in Butler, 1990)
in se nanašajo na informacije iz originalnega priročnika.
9. Norme
Test risanja človeka: norme so bile oblikovane na podlagi standardizacijskega vzorca (N = 2622), ki je bil zbran na
ameriški populaciji, glede na sestavo prebivalstva leta 1980. Vzorec je vključeval posameznike od 5,0 let do 17,11
let. Norme niso ločene po spolu, ker se niso pokazale statistično pomembne razlike. Od 5,0 do 8,11 let so norme
četrtletne, za leto 9 in 10 so polletne norme in za najstarejše skupine od 11,0 do 17,11 let so norme skupne, saj
so bile srednje vrednosti zelo podobne.
Norme za Test risanja hiše, drevesa in osebe so redke, obstaja tudi zelo malo raziskav o starostnih razlikah
(Handler, Campbell in Martin, 2004).
10. Zanesljivost
10.1 Podatki o zanesljivosti: notranja zanesljivost, retestna zanesljivost, skladnost med ocenjevalci.
10.2 Notranja konsistentnost
10.2.1 Velikost vzorca: ocena 0
Utemeljitev ocene: ni podatka.
10.2.2 Vrsta koeficientov v poročilu: Cronbachov koeficient alfa.
10.2.3 Višina koeficientov: ocena 1 (navesti tudi število lestvic z določeno višino koeficientov)
Utemeljitev ocene: Test risanja človeka: α = 0,56 – 0,78 (skupni rezultat).
10.2.4 Ali so koeficienti zanesljivosti podani na vzorcih, ki ustrezajo nameravanim uporabnikom? Koeficienti
zanesljivosti so bili opredeljeni na vzorcih, ki: ustrezajo nameravanim uporabnikom.
10.3 Retestna zanesljivost
10.3.1 Velikost vzorca: ocena 0
Utemeljitev ocene: ni podatka.
10.3.2 Velikost koeficientov: ocena 2 (navesti tudi število lestvic z določeno višino koeficientov)
Utemeljitev ocene:
Test risanja človeka:
r = 0,60 – 0,89 (skupni rezultat);
r = 0,58 – 0,70 (posamezna risba).
10.3.3 Podatki o test-retestnem intervalu: ni podatka.
10.3.4 Ali so koeficienti zanesljivosti podani na vzorcih, ki ustrezajo nameravanim uporabnikom? Koeficienti
zanesljivosti so bili opredeljeni na vzorcih, ki: ustrezajo nameravanim uporabnikom.
10.6 Ujemanje ocenjevalcev
10.6.1 Velikost vzorca: ocena 0
Utemeljitev ocene: ni podatka.
10.6.2 Vrsta koeficientov v poročilu: Pearsonov koeficient korelacije.
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10.6.3 Velikost koeficientov: ocena 4 (test risanja človeka) (navesti tudi število lestvic z določeno višino
koeficientov)
Utemeljitev ocene: Test risanja človeka: r = 0,86 – 0,95.
Test risanja hiše, drevesa in osebe: Vassov (1998, v Handler idr., 2004) vrednotni sistem kaže dobro skladnost
med ocenjevalci. Drugih informacij ni.
Tehnika risanja kinetične družine: Handler in Habenicht (1994) poročata o zelo dobri skladnosti med ocenjevalci.
Odstotek se giblje med 87% in 95%.
10.8 Skupna ocena ustreznosti zanesljivosti:
ocena 1
Utemeljitev ocene: podatki v priročniku testa risanja človeka poročajo o notranji zanesljivosti, retestni
zanesljivosti in skladnosti med ocenjevalci. Ni jasno kakšna je velikost vzorca, lahko zgolj predvidevamo, da gre
za standardizacijski vzorec, saj so bile raziskave narejene s strani avtorja. Pri skladnosti med ocenjevalci je
navedeno zgolj to, da se je bil, sicer visok, koeficient izračunan na podlagi ocen dveh neodvisnih ocenjevalcev,
kar pa vpliva na njegovo verodostojnost. Notranja zanesljivost je razmeroma nizka, medtem ko je retestna
zanesljivost višja in dosega merilo primernosti. Test risanja hiše, drevesa in osebe ter tehnika risanja kinetične
družine imata pomanjkljive podatke o zanesljivosti.
11. Veljavnost
Podatki za Test risanja človeka (Naglieri, 1988)
11.1 Konstruktna veljavnost
11.1.1 Uporabljena metoda: ocenjevanja razvojnih sprememb, s pomočjo srednjih vrednosti (predstavljeno v
priročniku), konvergentna veljavnost (Žemva, 2003).
11.1.2 Ali rezultati (ekploratorne ali konfirmatorne) faktorske analize podpirajo strukturo testa: ocena n/a
Utemeljitev ocene:
11.1.3 Ali postavke ustrezno korelirajo s skorom na podlestvici in lestvici: ocena n/a
Utemeljitev ocene:
11.1.4 Ali je faktorska struktura invariantna preko skupin in/ali je test nepristranski (DIF): ocena n/a
Utemeljitev ocene:
11.1.5 Ali so razlike med skupinami, kot je bilo pričakovano: ocena 1
Utemeljitev ocene: ocenjevanje razvojnih sprememb: pokazale so se statistično pomembne razlike, srednje
vrednosti skupnega rezultata so s starostjo naraščale (podatek iz priročnika). Podatek je zelo pomanjkljiv
(Neisworth in Butler, 1990).
11.1.6 Korelacije (mediana in razpon) med testom in drugimi testi, ki merijo podobne konstrukte: ocena 1
Utemeljitev ocene: Žemva (2003): povezava med Testom risanja človeka in neverbalnimi sposobnostmi (WISC)
= 0,48.V raziskavi je primerjala rezultate 60 otrok (30 deklic in 30 dečkov), s čustvenimi težavami, starih od 7 do
12,6 let. Rezultate na Testu risanja človeka je transformirala v T vrednosti (M = 50, SD = 10). Rezultate je
primerjala z rezultati Weschslerjevi lestvici inteligentnosti za otroke (WISC), kjer so rezultati v standardiziranih Q
vrednostih (M = 100, SD = 15). Pri raziskavi avtorica ni upoštevala standardiziranega postopka (navodila niso bila
takšna kot jih zahteva avtor testa in ni upoštevala časovnih omejitev).
11.1.7 Ali korelacije z drugimi instrumenti kažejo na dobro diskriminantno veljavnost (glede na konstrukte, ki
naj bi jih test ne meril): ocena 0
Utemeljitev ocene: ni podatka.
11.1.8 Če je bila uporabljena metoda MTMM, ali rezultati podpirajo konstruktno veljavnost testa (ali res meri,
kar naj bi meril, in ne nečesa drugega): ocena /
Utemeljitev ocene: ni podatka.
11.1.9 Drugo, npr. IRT metodologija, kvazi-ekperimentalni načrti (opišite): ocena /
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Utemeljitev ocene:
11.1.10 Velikost vzorcev: ocena 1
Utemeljitev ocene: Žemva (2003): N = 60
11.1.11 Kvaliteta kriterijskih instrumentov ali drugih pokazateljev: ocena 0
Utemeljitev ocene: ni podatka.
11.1.12 Starost študij veljavnosti: 17 let in več
11.1.13 Splošna ocena konstruktne veljavnosti: ocena 1
Utemeljitev ocene: dokazov o konstruktni veljavnosti je premalo, da bi lahko govorili o njeni ustreznosti.
Raziskava Žemve (2003) sicer kaže na povezavo med neverbalnimi sposobnostmi, merjenimi z WISC, vendar je
rezultat psihometrično vprašljiv. Na podlagi tega rezultata ne moremo resnično sklepati o ustreznosti
konvergentne veljavnosti, saj je bila preizkušena zgolj majhen vzorec klinične skupine, izvedba pa ni bila
standardizirana.
11.2 Kriterijska veljavnost
Podatki za Test risanja človeka (Naglieri, 1988)
11.2.1 Tip kriterijske študije: sočasna veljavnost.
11.2.2 Velikost vzorcev: ocena 3
Utemeljitev ocene: N = 594.
11.2.3 Kvaliteta kriterijskih mer: ocena 0
Utemeljitev ocene: ni podatka.
11.2.4 Velikost povezave med testom in kriterijem: ocena 1
Utemeljitev ocene: ni natančnih podatkov o velikosti povezave. Primerjava z Matričnim testom analogij-kratka
verzija (Matrix analogies test-shor form – MAT-SF), ki meri neverbalne sposobnosti in z Večstopenjskim
akademskim testom (Multilevel academic survey test – MAST), ki meri matematične in bralne veščine. Skupni
rezultat na Testi risanja človeka se je pomembno in višje povezoval z Matričnim testom analogij, kot z
Večstopenjskim akademskim testom. Otroci so na obeh testih dosegali približno iste rezultate.
11.2.5 Starost študij veljavnosti: več kot 20 let.
11.2.6 Splošna ocena kriterijske veljavnosti: ocena 1
Utemeljitev ocene: pomanjkljivi podatki.
11.3 Splošna ocena veljavnosti:
ocena 1
Utemeljitev ocene: veljavnost testa ni dobro utemeljena. Predstavljene raziskave iz priročnika so pomanjkljive
in temeljijo na informacijah iz pregleda priročnika, ki sta ga naredila Neisworth in Butler (1990). Ni znano, ali je
morda v priročniku več informacij glede opisanih raziskav. Edino slovensko raziskavo je naredila B. Žemva (2003).
Študija kaže povezavo z neverbalnimi sposobnostmi merjenimi z Wechslerjevo lestvico inteligentnosti za otroke
(WISC). Omenjena raziskava je statistično vprašljiva, temelji na majhnem kliničnem vzorcu in ni bila narejena na
standardiziran način. Handler in Habenicht (1994) poročata, da je pri tehniki risanja kinetične družine merjenje
veljavnosti oteženo, saj raziskovalci uporabljajo zelo različne sisteme vrednotenja, zaradi česar raziskave med
seboj niso primerljive.
13. Končna evalvacija testa
Objektivni sistemi vrednotenja projekcijskih tehnik risanja so bili redko uporabljeni v klinični praksi in težko
govorimo o ustreznosti uporabe znotraj forenzičnega ocenjevanja (Handler idr., 2004). Hkrati je njihova uporaba
vprašljiva, ker obstaja malo dokazov o njihovi psihometrični ustreznosti (Handler idr., 2004). Avtor Testa risanja
človeka poroča o kulturni nepristranskosti testa (Neisworth in Butler, 1990). Podatki o veljavnosti so pomanjkljivi.
Edina slovenska raziskava se navezuje na uporabo Naglierijevega vrednotnega sistema pri testu risanja človeka,
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ki izkazuje določeno stopnjo povezanosti z lestvico neverbalnih sposobnosti pri Wechslerjevi lestvici
inteligentnosti za otroke (WISC). Raziskava temelji na majhnem kliničnem vzorcu zaradi tega na podlagi nje ne
moremo delati pravih zaključkov o veljavnosti testa. Slovar pomenov čustvenih znakov v projekcijskih risbah mi
ni bil dostopen v času ocenjevanja zato ni moč sklepati o informacijah, ki jih vsebuje. Ni jasno kateri sistemi
vrednotenja se pri nas uporabljajo in kakšna je kakovost usposabljanja za interpretacijo risb. Gledano celostno,
je zaradi nekonsistentne rabe tehnik risanja težko preiskovati njihovo psihometrično ustreznost. Raziskovalci
poudarjajo, da so tehnike zastarele (Heilbrun, DeMatteo, Holliday in LaDuke, 2014) in ne dosegajo standardov
potrebnih za uporabo v forenzičnem ocenjevanju (Sewell in Helle, 2018; Erickson idr., 2007).
Priporočila
Omenjene tehnike risanja niso standardizirane in normirane za uporabo v Sloveniji ter v trenutni obliki niso
primerne za uporabo v okoljih, kjer je pomembna natančnost ocene. Glede na psihometrične značilnosti bi
tehnike risanja potrebovale nadaljnji razvoj, ki bi zagotavljal bolj objektivno uporabo.

Projekcijski preizkus nedokončanih stavkov
1. Osnovni podatki o testu
Ime instrumenta: Projekcijski preizkus nedokončanih stavkov.
Kratko ime: NS.
Izvirno ime testa: Sacks sentence completion test (SSCT).
Avtorji izvirnega testa: Joseph M. Sacks in Sidney Levy.
Avtorji lokalne priredbe: Stanislav Bras.
Lokalni založnik/distributer testa: Zavod SR Slovenije za produktivnost dela Ljubljana, Center za
psihodiagnostična sredstva.
Izdajatelj izvirnega testa: Sacks and Levy.
Leto publikacije ocenjene izdaje/revizije: 1987.
Leto priredbe za lokalno uporabo: 1974.
Leto izdaje izvirne različice: 1950.
DEL 1: OPIS INSTRUMENTA
2. Splošni opis instrumenta
Projekcijski preizkus nedokončanih stavkov predstavlja projekcijsko tehniko dopolnjevanja. Preizkus je bil
preveden in delno prirejen na podlagi ameriške oblike Sacksovega preizkusa, v slovenski različici pa je dodana še
oblika za ženski spol. Preizkus je sestavljen iz 60 nedokončanih stavkov in dveh stavkov, ki se nanašata na počutje
med preizkušnjo. Zajema štiri področja posameznikovega prilagajanja in se nanaša na 15 stališč: družinsko
področje (stališče do matere, do očeta, do celotne družine), področje spolnosti (stališče do nasprotnega spola,
do heteroseksualnih odnosov), področje medosebnih odnosov (stališče do prijateljev in znancev, do nadrejenih
pri delu ali v šoli, do podrejenih, do kolegov pri delu ali v šoli), področje doživljanja in pojmovanja sebe (bojazni,
občutja krivde, stališče do svojih sposobnosti, do preteklosti, do prihodnosti, cilji). Upoštevaje odgovore, se
ocenjuje stopnja motenosti od 0 (ni opaziti motenosti na tem področju) do 2 (zelo moten). Aplicira se ga lahko
individualno ali skupinsko. Pri posebni obliki individualne uporabe je možno meriti tudi reakcijski čas, kar
doprinese k zanesljivosti interpretacije. Preizkus je namenjen mladostnikom in mlajšim odraslim, okvirna spodnja
meja je med 12 in 14 let. Avtor navaja, da se lahko test uporablja za namene diagnostike psihogenih motenj
vedenja in osebnosti za načrtovanje posebnih psihološko svetovalnih in psihoterapevtskih ukrepov, pri karierni
orientaciji za pravilno usmerjanje in zaposlovanje, pri prekvalifikaciji invalidov, v industriji kot pomoč pri analizi
kadrov in preučevanju medosebnih odnosov.
3. Klasifikacija
3.1 Vsebinsko področje: prilagojenost posameznika, psihogene motnje vedenja in osebnosti.
3.2 Namen uporabe: klinični, usmerjanje znotraj kadrovskih zadev.
3.3 Opis populacije, ki ji je test namenjen: mladostnikom in mlajšim odraslim, okvirna spodnja meja je 12-14 let.
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3.4 Število lestvic in kratek opis spremenljivk, ki jih meri instrument: sestavlja ga 60 nedokončanih stavkov, ki
predstavljajo 4 področja prilagajanja. Znotraj področij imamo 15 stališč:
družinsko področje prilagajanja: stališče do matere, do očeta, do celotne družine;
področje spolnosti: stališče do nasprotnega spola, do heteroseksualnih odnosov;
področje medosebnih odnosov: stališče do prijateljev in znancev, do nadrejenih pri delu ali v šoli, do
podrejenih, do kolegov pri delu ali v šoli;
področje doživljanja in pojmovanja samega sebe: bojazni, občutja krivde, stališče do svojih sposobnosti,
do preteklosti, do prihodnosti, cilji.
Poleg tega sta dodana še dva nedokončana stavka, ki se nanašata na počutje med reševanjem preizkusa.
3.5 Način odgovarjanja: papir-svinčnik.
3.6 Zahteve za testiranca: ni informacij.
3.7 Oblika postavk: odprta.
3.8 Ipsativnost: n/a
3.9 Skupno število testnih postavk in število postavk na posameznem podtestu/lestvici: 60 stavkov:
družinsko področje: 12 stavkov;
področje spolnosti: 8 stavkov;
področje medsebojnih odnosov: 16 stavkov;
področje doživljanja in pojmovanja sebe: 24 stavkov.
3.10 Predvideni način uporabe: superviziran način.
3.11 Način administriranja testa: individualno ali skupinsko.
3.12 Čas, potreben za administriranje instrumenta:
izvedba: od 20 do 40 minut;
vrednotenje: odvisno od izkušenj psihologa, približno od 10 do 15 minut.
3.13 Različne oblike instrumenta: /
4. Merjenje in vrednotenje n/a
6. Preskrba in stroški
6.1. Dokumentacija v testnem paketu: priročnik, listi za odgovore (moška ali ženska oblika), listi za ocenjevanje.
6.2 Metoda objave dokumentacije: papir.
6.3.1 Začetni stroški nakupa testa: začetni komplet (priročnik, 10 listov za odgovore M, 10 listov za odgovore Ž,
20 listov za ocenjevanje) = 21,63€.
6.3.2 Nadaljnji stroški uporabe testa:
list za odgovore M: 0,26€;
list za odgovore Ž: 0,26 €;
list za ocenjevanje: 0,26€ .
6.4.1 Cena poročil, ki jih generira računalniška aplikacija: /
6.4.2–6.5 Drugi stroški: dodatno usposabljanje.
6.6 Kvalifikacija, zahtevana s strani dobavitelja testa: univerzitetni diplomirani psiholog (predbolonjski program)
ali magister psihologije (bolonjski program) z dodatnim usposabljanjem in v določenih primerih brez
usposabljanja (odvisno od zahtevnosti interpretacije) – kategorija C (B).
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6.7 Poklicna kvalifikacija, zahtevana za uporabo instrumenta: univerzitetni diplomirani psiholog (predbolonjski
program) ali magister psihologije (bolonjski program) z dodatnim usposabljanjem in v določenih primerih brez
usposabljanja.
DEL 2: EVALVACIJA INSTRUMENTA PO MODELU EFPE ZA PREGLED PSIHOLOŠKIH TESTOV
7. Kvaliteta utemeljitve potrebe po testu, predstavitve testa in podanih informacij
7.1 Kakovost utemeljitev
7.1.1 Teoretična utemeljitev merjenih konstruktov: ocena 2
Utemeljitev ocene: v priročniku je predstavljen teoretični okvir projekcijskih preizkusov. Navedeno je, da osnovo
preizkusa predstavlja ameriško orientirana psihodinamična teorija osebnosti in vedenja ter njunih motenj.
Teorija ni opisana, naveden pa je relevanten vir.
7.1.2 Opis razvoja (in/ali prevoda ali priredbe) instrumenta: ocena 2
Utemeljitev ocene: razvoj originalne različice testa ni opisan v slovenskem priročniku. Navedeno je, da je bil test
preveden v slovenščino in delno prirejen. Preizkusa ob prevodu in priredbi niso bistveno spreminjali, dodana mu
je bila oblika za ženske. Vse je bilo oblikovano in preizkušeno ob diagnostični praksi.
7.1.3 Temeljitost analize postavk in modela analize postavk: ocena 0
Utemeljitev ocene: ni podatka.
7.1.4 Predstavitev vsebinske veljavnosti: ocena 0
Utemeljitev ocene: ni podatka.
7.1.5 Povzetek relevantnih raziskav: ocena 0
Utemeljitev ocene: ni podatka.
7.1.6 Splošna ocena kakovosti utemeljitve osnov testa: ocena 1
Utemeljitev ocene: utemeljitev osnov testa je pomanjkljiva. Več podatkov je manjkajočih.
7.2 Ustreznost dokumentacije za uporabnika (uporabniškega in tehničnega priročnika, dodanih norm itd.)
7.2.1 Utemeljitev potrebe po testu in njegovih temeljev (logičen in jasen opis, kaj test meri in zakaj je bil
konstruiran tako, kot je bil): ocena 2
Utemeljitev ocene: navedeno je na kateri teoriji test temelji in katera področja posameznikovega prilagajanja
zajema. Utemeljeno je v katerih segmentih psihologije je test uporaben in smisel projekcijske oblike testa. Drugih
informacij ni.
7.2.2.1 Razvoj testa: ocena 0
Utemeljitev ocene: ni podatka.
7.2.2.2 Razvoj testa skozi prevod/priredbo: ocena 1
Utemeljitev ocene: navedeno je, da pri prevajanju in priredbi ni prišlo do bistvenih sprememb, le da je bila
dodana oblika za ženske.
7.2.3 Standardizacija: ocena 0
Utemeljitev ocene: ni podatka v priročniku.
7.2.4 Norme: ocena n/a
Utemeljitev ocene:
7.2.5 Zanesljivost: ocena 1
Utemeljitev ocene: v priročniku so zgolj tuji podatki o zanesljivosti, na osnovi koeficienta skladnosti.
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7.2.6 Konstruktna veljavnost: ocena 1
Utemeljitev ocene: predstavljena preko skladanja med rezultati preizkusa in kliničnimi ugotovitvami psihiatrov.
Obstajajo samo tuji podatki.
7.2.7 Kriterijska veljavnost: ocena 0
Utemeljitev ocene: ni podatka.
7.2.8 Računalniško generirana poročila: ocena n/a
Utemeljitev ocene:
7.2.9 Splošna ocena ustreznosti dokumentacije, ki je dostopna uporabniku (uporabniškega in tehničnega
priročnika, dodanih norm itd.): ocena 1
Utemeljitev ocene: dokumentacija je neustrezna. Razvoj testa ni opisan, pomanjkljivo sta opisani prevod in
priredba. Podatki o zanesljivosti in veljavnosti so prav tako pomanjkljivi in temeljijo zgolj na tujih raziskavah.
7.3 Kakovost navodil za uporabnika
7.3.1 Za administriranje testa: ocena 4
Utemeljitev ocene: navodila za administracijo so jasna in razumljiva, hkrati je tudi navedeno kako se odzvati ob
najpogostejših vprašanjih posameznikov.
7.3.2 Za vrednotenje odgovorov: ocena n/a
Utemeljitev ocene:
7.3.3 Za primerjavo z normami: ocena n/a
Utemeljitev ocene:
7.3.4 Za interpretacijo in poročanje: ocena 2
Utemeljitev ocene: v priročniku so podani primeri interpretacije in vrednotenja, ni pa natančnih navodil glede
interpretacije. Navedeno je, da je veljavnost ocen precej odvisna od klinične usposobljenosti psihologa.
7.3.5 Za dajanje povratne informacije in poročanje uporabniku: ocena 2
Utemeljitev ocene: opisana je shema, na katero se zanaša uporabnik pri poročanju.
7.3.6 Za zagotavljanje dobrega ravnanja glede pristranskosti: ocena 0
Utemeljitev ocene: ni podatka.
7.3.7 Omejenost uporabe: ocena 0
Utemeljitev ocene: ni podatka.
7.3.8 Software in tehnična podpora: ocena n/a
Utemeljitev ocene:
7.3.9 Reference in podporna gradiva: ocena 0
Utemeljitev ocene: ni podatka.
7.3.10 Splošna ocena kakovosti navodil za uporabo: ocena 2
Utemeljitev ocene: kakovost navodil za uporabo je primerna, vendar vsebuje nekaj pomanjkljivosti. V priročniku
ni informacij glede omejenosti uporabe in zagotavljanje dobrega ravnanja glede pristranskosti. Navodila za
administracijo in poročanje so ustrezna in jasna. Interpretacija je zelo odvisna od izkušenosti psihologa, v
priročniku so predstavljeni tudi primeri, ki so v pomoč.
7.4 Splošna primernost dokumentacije:
ocena 1
Utemeljitev ocene: razen kakovosti navodil za uporabo, je dokumentacija zelo pomanjkljiva. Precej pomembnih
informacij je manjkajočih, kar vpliva na ustreznost presoje uporabnosti in na samo kvaliteto uporabe preizkusa.
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8. Kvaliteta testnih gradiv
8.1 Kvaliteta testnih gradiv pri testih tipa papir-svinčnik
8.1.1 Splošna kvaliteta testnih gradiv (testnih zvezkov, odgovornih listov, testnih predmetov itd.): ocena 3
Utemeljitev ocene: kvaliteta je ustrezna, gradivo predstavljata odgovorni in ocenjevalni list.
8.1.2 Kako z lahkoto testiranec razume nalogo: ocena 3
Utemeljitev ocene: navodilo je preprosto in razumljivo.
8.1.3 Jasnost in razumljivost navodil za testirance (vključno z vzorčnimi primeri postavk in delom za vajo):
ocena 2
Utemeljitev ocene: navodilo je zelo preprosto, odgovoriti je potrebno s prvo besedno, na katero posameznik
pomisli. Vzorčni primer ni naveden, prav tako ni dela z vajo. V navodilih ni jasno ali je potrebno dogovoriti z eno
besedo ali s skupino besed.
8.1.4 Kako z lahkoto testiranec podaja odgovore: ocena 2
Utemeljitev ocene: določena vprašanja niso relevantna za mladostnike, zato verjetno težje odgovarjajo. Preizkus
temelji na spontani reakciji, s prvo besedo, ki posamezniku pride na misel, vendar včasih ne morejo takoj najti
odgovora, kar je potrebno upoštevati pri interpretaciji.
8.1.5 Kvaliteta oblikovanja postavk in jasnost grafične vsebine v primeru neverbalnih postavk: ocena 2
Utemeljitev ocene: začetki stavkov so jasni in kratki. Določeni stavki so slabše slogovno oblikovani in jih je zato
težje dopolniti.
8.1.6 Kvaliteta gradiva (pri testih tipa papir-svinčnik) nasploh: ocena 2
Utemeljitev ocene: kvaliteta gradiva je ustrezna. Navodila so dokaj razumljiva, ni jasno s koliko besedami lahko
posameznik dopolni stavek. Določeni stavki niso najbolj relevantni za nižjo starostno skupino. Pri določenih
stavkih se vidi slogovna zastarelost.
9. Norme /
10. Zanesljivost
10.1 Podatki o zanesljivosti: koeficient skladnosti med psihologi in psihiatri.
10.6 Ujemanje ocenjevalcev
10.6.1 Velikost vzorca: ocena 1
Utemeljitev ocene: navedeno je, da so trije klinični psihologi ocenili stopnjo motenosti, pri 100 preizkušenih
osebah. Ni podatka o številu psihiatrov, ki so obravnavali te posameznike.
10.6.2 Vrsta koeficientov v poročilu: koeficient kontingence (C).
10.6.3 Velikost koeficientov: ocena 1 (navesti tudi število lestvic z določeno višino koeficientov)
Utemeljitev ocene: korelacija ocen psihologov z ocenami psihiatrov je od 0,48 do 0,57, s standardno napako 0,2
in 0,3. Avtor testa navaja, da so se ocene psihologov pomembno skladale z ocenami psihiatrov. Po EFPA kriterijih
je korelacija nižja od 0,60 neustrezna.
10.8 Skupna ocena ustreznosti zanesljivosti:
ocena 1
Utemeljitev ocene: ocena zanesljivosti temelji zgolj na oceni skladnosti med ocenjevalci (psihologi in psihiatri).
Ocena je bila pridobljena na tujih podatkih, ni podatka o preverjanju zanesljivosti slovenske različice preizkusa.
Višina koeficienta korelacije je glede na EFPA merila neustrezna.
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11. Veljavnost
11.1 Konstruktna veljavnost /
11.2 Kriterijska veljavnost /
11.3 Splošna ocena veljavnosti:
ocena 0
Utemeljitev ocene: edini podatek o veljavnosti predstavlja je, da se je 77% stališč povsem ali vsaj delno skladalo
s kliničnimi ugotovitvami psihiatrov.
13. Končna evalvacija testa
Preizkus ima osnovo v predpostavki, da posameznik z odgovori projicira svoje težave, usmerjenosti, konflikte in
druge konativne lastnosti svoje osebnosti. V priročniku je opisanih več namenov uporabe, kar deluje obetavno,
vendar psihometrične značilnosti tega ne podpirajo. Obstoječi podatki kažejo neustrezno zanesljivost in
veljavnost. V priročniku ni podatka o slovenskih raziskavah zato ne moremo govoriti o ustreznosti pri nas.
Določeni stavki so manj relevantni za mladostnike zaradi česar bi bilo potrebno razmisliti o boljši starostni
opredelitvi. Ocenjevanje motenosti temelji na primerih, ko so navedeni v priročniku, ni pa jasno kako oceniti
drugačne odgovore. Ocene motenosti niso psihometrično utemeljene zato je verodostojnost vprašljiva. Preizkus
ni primeren za podajanje kakršnih koli zaključkov glede obravnavanega posameznika.
Priporočila
Glede na nizko oceno zanesljivosti in veljavnosti, test ni uporaben za namene, ki jih avtor in založnik navajata. V
tej obliki je test uporaben zgolj za namene raziskovanja. Potrebne bi bile dodatne raziskave, ki bi dokazovale
verodostojnost rezultatov preizkusa za namen, ki ga avtor navaja.

Test tematske apercepcije
1. Osnovni podatki o testu
Ime instrumenta: Test tematske apercepcije.
Kratko ime: TAT.
Izvirno ime testa: The thematic apperception test.
Avtorji izvirnega testa: Henry Murray in Christian Morgan.
Izdajatelj izvirnega testa: Harvard University Press.
Leto publikacije ocenjene izdaje/revizije: 1943.
Leto izdaje izvirne različice: 1943.
DEL 1: OPIS INSTRUMENTA
2. Splošni opis instrumenta
Test tematske apercepcije se uvršča med konstrukcijske projekcijske tehnike. Sestavljen je iz 31 kartic, na katerih
so črno-bele slike. Večina slik predstavlja osebe v nejasni aktivnosti (eno osebo ali več), nekaj slik predstavlja zgolj
pokrajino, ena kartica pa je popolnoma bela, brez slike. Slike so ohranile svojo originalno podobo do danes. Na
zadnji strani sta numerična oznaka in črke iz katerih razberemo za kater spol in starost je kartica primerna.
Avtorjeva navodila pravijo, da se 10 kart aplicira v 50 minutah. Priporoča uporabo 20 kart, vendar lahko
uporabniki sami izberejo set, ki ga bodo aplicirali. Testirana oseba mora opisati kaj se v danem trenutku dogaja
na sliki, kaj osebe na sliki čutijo in kaj razmišljajo in kako se bo situacija zaključila. Avtor je analiziral odgovore z
vidika potreb posameznika, ki izvirajo iz zgodbe glavnega akterja na sliki. Hkrati je upošteval tudi temo zgodbe,
čustva in končni izid. Z leti se je razvilo več sistemov vrednotenja testa, ki pa se niso ustalili. Interpretacija
večinoma temelji na subjektivni presoji uporabnika, redko pa temelji na določeni teoretični opredelitvi. Trije
sistemi vrednotenja, ki jih največkrat zasledimo v literaturi in so najpogosteje uporabljeni, so: Shema za
vrednotenje obrambnih mehanizmov (Defense mehanisms manual – DMM, Cramer, 1991), ki meri tri obrambne
mehanizme, zanikanje, projekcijo in identifikacijo; Lestvica socialne kognicije in objektnih odnosov (Social
cognition and object relation scale – SCORS, West in sodelavci, 1990), ki ocenjuje štiri dimenzije objektnih
odnosov: kompleksnost reprezentacije oseb, afektivni ton odnosa, zmožnost emocionalne vpletenosti v odnos in
moralni standardi in razumevanje socialnih naključij. Vsaka od teh dimenzij se ocenjuje na lestvici od 1 do 5. Leta
1995 so bile lestvice prenovljene in sicer zmožnost emocionalne vpletenosti in moralni standardi sta se razdelili
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in dodane so bile 3 dimenzije, agresija, samopodoba ter identiteta in skladnost o sebi. Tretji sistem ocenjevanja
je Shema vrednotenja potreb (Based need scoring schemes, McClelland, Atkinson, Clarke in Lowell, 1953), ki se
osredotoča na potrebo po dosežkih. Avtor testa poudarja, da je za interpretacijo potrebna dobro razvita klinična
intuicija. Založnik navaja, da je test uporaben za razkrivanje posameznikovih prevladujočih nagonov, emocij,
konfliktov in kompleksnosti osebnosti. Test uvrščajo v kategorijo C, kar pomeni, da je za uporabo potrebno
dodatno izobraževanje.
3. Klasifikacija
3.1 Vsebinsko področje: posameznikove potrebe; založnik navaja, da test razkriva posameznikove prevladujoče
nagone, emocije, konflikte in kompleksnost osebnosti.
3.2 Namen uporabe: klinični, raziskovalni.
3.3 Opis populacije, ki ji je test namenjen: otrokom in odraslim.
3.4 Število lestvic in kratek opis spremenljivk, ki jih meri instrument: odvisno od sistema vrednotenja.
3.5 Način odgovarjanja: intervju.
3.6 Zahteve za testiranca: ni informacij.
3.7 Oblika postavk: odprta.
3.8 Ipsativnost: n/a
3.9 Skupno število testnih postavk in število postavk na posameznem podtestu/lestvici: 31 črno-belih slik.
3.10 Predvideni način uporabe: superviziran način.
3.11 Način administriranja testa: individualno.
3.12 Čas, potreben za administriranje instrumenta: založnik navaja, da je čas neopredeljen; avtor je zapisal, da
je potrebnih 50 minut za apliciranje 10 kartic.
3.13 Različne oblike instrumenta: /
4. Merjenje in vrednotenje
Ni standardizirano.
6. Preskrba in stroški
Podatki iz Pearson's clinical assessment group.
6.1. Dokumentacija v testnem paketu: 31 kartic in priročnik.
6.2 Metoda objave dokumentacije: papir.
6.3.1 Začetni stroški nakupa testa: kartice in priročnik = 87,50$.
6.3.2 Nadaljnji stroški uporabe testa: /
6.4.1 Cena poročil, ki jih generira računalniška aplikacija: /
6.4.2–6.5 Drugi stroški: /
6.6 Kvalifikacija, zahtevana s strani dobavitelja testa: univerzitetni diplomirani psiholog (predbolonjska stopnja)
ali magister psihologije (bolonjska stopnja): kategorija C – dodatno usposabljanje.
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6.7 Poklicna kvalifikacija, zahtevana za uporabo instrumenta: univerzitetni diplomirani psiholog (predbolonjska
stopnja) ali magister psihologije (bolonjska stopnja): kategorija C – dodatno usposabljanje.
DEL 2: EVALVACIJA INSTRUMENTA PO MODELU EFPE ZA PREGLED PSIHOLOŠKIH TESTOV
7. Kvaliteta utemeljitve potrebe po testu, predstavitve testa in podanih informacij /
8. Kvaliteta testnih gradiv n/a
9. Norme n/a
10. Zanesljivost
10.1 Podatki o zanesljivosti: notranja zanesljivost, retestna zanesljivost, skladnost med ocenjevalci.
10.2 Notranja konsistentnost
10.2.1 Velikost vzorca: ocena 1
Utemeljitev ocene:
Siefert idr. (2016): N = 50 dodiplomskih študentov;
Cramer (1991): N = 40 dodiplomskih študentov.
10.2.2 Vrsta koeficientov v poročilu: Cronbachov koeficient alfa.
10.2.3 Višina koeficientov: ocena 1 (navesti tudi število lestvic z določeno višino koeficientov)
Utemeljitev ocene:
Shema vrednotenja potreb: Entwisle (1973, v Lilienfeld idr., 2000): α = 0,30 – 0,40 ;
Shema za vrednotenje obrambnih mehanizmov (Cramer, 1991):
o zanikanje: α = 0,57;
o projekcija: α = 0,63;
o identifikacija: α = 0,83.
Tabela 1
Notranja zanesljivost lestvic SCORS (Siefert idr., 2016)
Lestvice SCORS

α

Kompleksnost reprezentacije oseb
Afektivna kakovost reprezentacij
Emocionalna vpletenost v odnose
Emocionalna vpletenost v vrednote in moralne
standarde
Razumevanje socialnih naključij
Doživljanje in upravljanje agresivnih impulzov
Samopodoba
Identiteta in skladnost o sebi

0,87
0,59
0,60
0,42
0,88
0,36
0,53
0,59

10.2.4 Ali so koeficienti zanesljivosti podani na vzorcih, ki ustrezajo nameravanim uporabnikom? Koeficienti
zanesljivosti so bili opredeljeni na vzorcih, ki: ustrezajo nameravanim uporabnikom.
10.3 Retestna zanesljivost
10.3.1 Velikost vzorca: ocena 1
Utemeljitev ocene: Lundy (1985): N = 47 (srednješolci).
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10.3.2 Velikost koeficientov: ocena 1 (navesti tudi število lestvic z določeno višino koeficientov)
Utemeljitev ocene: več študij retestne zanesljivosti, poroča o vrednostih, ki se gibljejo okoli 0,30, pri nekaj
tedenskih intervalih (Entwisle, 1973; Fineman, 1977; Winter in Stewart, 1977, v Lilienfeld idr., 2000):
potreba po pripadnosti: r = 0,48;
potreba po intimnosti: r = 0,56.
10.3.3 Podatki o test-retestnem intervalu: eno leto; nekaj tednov.
10.3.4 Ali so koeficienti zanesljivosti podani na vzorcih, ki ustrezajo nameravanim uporabnikom? Koeficienti
zanesljivosti so bili opredeljeni na vzorcih, ki: ustrezajo nameravanim uporabnikom.
10.6 Ujemanje ocenjevalcev
Ackerman idr., 1999 – SCORS sistem ocenjevanja.
10.6.1 Velikost vzorca: ocena 1
Utemeljitev ocene: N = 58 (klinični vzorec).
10.6.2 Vrsta koeficientov v poročilu: koeficient interklasne korelacije (ICC).
10.6.3 Velikost koeficientov: ocena 2 (navesti tudi število lestvic z določeno višino koeficientov)
Utemeljitev ocene: z ozirom na EFPA kriterije je za primerno zanesljivost dovolj vrednost korelacije nad 0,60.
Večina lestvic dosega to mejo, razen dveh.
Tabela 2
Skladnost med ocenjevalci (Ackerman idr., 1999)
SCORS lestvice
Kompleksnost reprezentacije oseb
Afektivna kakovost reprezentacij
Emocionalna vpletenost v odnose
Emocionalna vpletenost v vrednote in
moralne standarde
Razumevanje socialnih naključij
Doživljanje in upravljanje agresivnih
impulzov
Samopodoba
Identiteta in skladnost o sebi

ICC
0,70
0,76
0,82
0,65
0,63
0,62
0,50
0,36

10.8 Skupna ocena ustreznosti zanesljivosti:
ocena 1
Utemeljitev ocene: vrednosti koeficienta alfa so pri večini ocenjevalnih sistemov in njihovih lestvicah nižje od
0,60. Vrednosti temeljijo na študijah z zelo majhnim vzorcem posameznikov. Večina koeficientov interklasne
korelacije (SCORS sistema vrednotenja) presega vrednost 0,60, razen dveh, vendar je velika pomanjkljivost
raziskave majhnost vzorca (N = 58). Kljub temu, da ocena temelji na predstavljenih študijah, več raziskovalcev
poudarja nizko zanesljivost testa (Moretti in Rossini, 2004; Lilienfeld idr., 2000).
11. Veljavnost
11.1 Konstruktna veljavnost
11.1.1 Uporabljena metoda: konvergentna veljavnost, preverjanje razlik med skupinami.
11.1.5 Ali so razlike med skupinami, kot je bilo pričakovano: ocena 2
Utemeljitev ocene: SCORS (Ackerman idr., 1999): 58 pacientov z BPD (borderline), ASPD (antisocialno
osebnostno motnjo), NPD (narcisistično osebnostno motnjo in klaster C motenj (anksiozne): BPD so dosegli
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najnižji rezultat na lestvici afektivnega tona, hkrati so dosegli nižje rezultate na lestvici identitete in skladnosti o
sebi v primerjavi z NPD. ASPD so dosegli višje rezultate od BPD na lestvici moralni standardi, vendar razlika ni bila
statistično pomembna, prav tako se skupina ni statistično pomembno razlikovala na nobeni drugi lestvici, kar ni
bilo v skladu s pričakovanji.
11.1.6 Korelacije (mediana in razpon) med testom in drugimi testi, ki merijo podobne konstrukte: ocena 2
Utemeljitev ocene: povezava med MMPI-2 in lestvicami SCORS ocenjevalnega sistema (Ackerman idr., 1999):
MMPI-2 Lestvica mejne osebnostne motnje (neprekrivajoča) – SCORS Samopodoba: SRC = -0,30;
MMPI-2 Lestvica narcisistične osebnostne motnje (prekrivajoča) – SCORS Samopodoba: SRC = 0,63;
MMPI-2 Lestvica narcisistične osebnostne motnje (prekrivajoča) – SCORS Identiteta in skladnost o sebi:
SRC = -0,39;
MMPI-2 Lestvica narcisistična osebnostna motnja (neprekrivajoča) – SCORS Samopodoba: SRC = 0,72;
MMPI-2 Lestvica narcisistične osebnostne motnje (neprekrivajoča) – SCORS Identiteta in skladnost o
sebi: SRC = -0,47.
*Vse povezave so bile statistično pomembne na ravni p<0,05
* SRC = standardiziran regresijski koeficient
Avtorji raziskave menijo, da rezultati podpirajo teoretično predpostavko, da se spremenljivka samopodobe
pozitivno in pomembno povezuje z DSM-IV kriteriji narcisistične osebnostne motnje.
11.1.10 Velikost vzorcev: ocena 1
Utemeljitev ocene:
Ackerman idr. (1999): N = 46;
Ackerman idr.(1999): N = 58.
11.1.11 Kvaliteta kriterijskih instrumentov ali drugih pokazateljev: ocena /
Utemeljitev ocene:
11.1.12 Starost študij veljavnosti: več kot 20 let.
11.1.13 Splošna ocena konstruktne veljavnosti: ocena 1
Utemeljitev ocene: raziskav o veljavnosti je malo. Te, ki so navedene so stare in imajo zelo majhen vzorec
udeležencev ter temeljijo na vrednotnem sistemu Lestvica ocenjevanja socialne kognicije in objektnih odnosov
(SCORS). Avtorji raziskave o povezavi med SCORS in MMPI menijo, da rezultati podpirajo teoretično
predpostavko, da se spremenljivka samopodobe pozitivno in pomembno povezuje z DSM-IV kriteriji narcisistične
osebnostne motnje. Pokazale so se srednje visoke korelacije, vendar izsledki temeljijo na zelo omejenem vzorcu.
Glede na podatke težko delamo zaključke o veljavnosti testa.
11.2 Kriterijska veljavnost /
11.3 Splošna ocena veljavnosti:
ocena 1
Utemeljitev ocene: pregledane raziskave o veljavnosti poskušajo dokazati konstruktno veljavnost testa.
Raziskave so precej stare in temeljijo na majhnih vzorcih. Na splošno je težko raziskovati veljavnost, ker se v praksi
uporabljajo zelo različne oblike testa in njegovega vrednotenja, tako da ne moremo delati pravih zaključkov.
Raziskovalci večinoma poročajo o nizki zanesljivosti testa.
13. Končna evalvacija testa
Ni znano kateri sistem vrednotenja uporabljajo praktiki pri nas, in ali sploh uporabljajo katerega od
standardiziranih načinov vrednotenja. Zato je še toliko težje oceniti ustreznost uporabe testa. Dejstvo je, da
študije kažejo nizko zanesljivost in veljavnost, ter da gledano celostno test ni psihometrično ustrezen. Raziskave
poročajo (Moretti in Rossini, 2004; Lilienfeld, 2000; McCredie in Morey, 2019), da majhen delež psihologov
dejansko uporablja standardizirane sisteme apliciranja in vrednotenja, in da je večina interpretacij subjektivnih
ter temeljijo na podlagi kliničnih izkušenj. Moretti in Rossini (2004) opozarjata: če se test ne uporablja na
standardizirani način, interpretacija poteka na intuitivni ravni in če vrednotenje ne temelji na enem izmed
vrednotnih sistemov, predstavlja test zgolj tehniko, ki je podobna delno strukturiranemu intervjuju. Zaradi velike
variabilnosti v sami uporabi testa, je težko ocenjevati njegove psihometrične značilnosti. Pregledane raziskave
kažejo neustrezno zanesljivost in veljavnost. Lundy (1988) je dokazal, da je zelo pomembno pod katerimi pogoji
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je TAT administriran, saj se to povezuje s kvaliteto rezultatov. Raziskovalci (Cramer, 1999; McClelland idr., 1989)
opozarjajo, da ni pričakovati pomembnih interkorelacij med TAT in samoocenjevalnimi testi, saj TAT implicitno
meri motive, med tem ko so pri samoocenjevalnih testih le-ti merjeni eksplicitno (McCredie in Morey, 2019).
Priporočila
Test ni prirejen in standardiziran za uporabo v Sloveniji. Zaradi nizkih ocen psihometričnih značilnosti, je v
trenutni obliki primeren zgolj za raziskovalne namene in ni primeren za namene, ki jih navaja založnik.

Test družinske apercepcije
1. Osnovni podatki o testu
Ime instrumenta: Test družinske apercepcije.
Kratko ime: FAT.
Izvirno ime testa: Family apperception test.
Avtorji izvirnega testa: A. Julian, W. M. Sotile, S. E. Henry in M. O. Sotile .
Avtorji lokalne priredbe: /
Lokalni založnik/distributer testa: /
Izdajatelj izvirnega testa: Western Psychological Services.
Leto publikacije ocenjene izdaje/revizije: 1988.
Leto priredbe za lokalno uporabo: /
Leto izdaje izvirne različice: 1988.
DEL 1: OPIS INSTRUMENTA
2. Splošni opis instrumenta
Test družinske apercepcije je projekcijska tehnika, ki temelji na osnovah sistemske družinske teorije. Ocenjuje
posameznikova čustva in afekt v družinskih odnosih. Namenjena je otrokom od šestega leta starosti in
mladostnikom. Test je sestavljen iz 21 kartic na katerih so slike, ki predstavljajo različne družinske situacije,
denimo večerjo, pomoč staršev pri učenju, domača opravila, igro, neprimerno vedenje. Z ozirom na
posameznikove opise dogajanja se obravnava štiri glavne prvine družinske sistemske teorije: konflikt, reševanje
konflikta, omejitve in odnosi (kvaliteta, meje in krožnost). Opis vsake slike mora biti analiziran v skladu z navodili
v priročniku. Glede na kodirni sistem dobimo na koncu oceno disfunkcionalnosti.
3. Klasifikacija
3.1 Vsebinsko področje: čustva in afekt v družinskih odnosih.
3.2 Namen uporabe: klinični in raziskovalni.
3.3 Opis populacije, ki ji je test namenjen: otrokom od šestega leta starosti dalje in mladostnikom.
3.4 Število lestvic in kratek opis spremenljivk, ki jih meri instrument: ocenjuje štiri glavne prvine družinske
sistemske teorije: konflikt, reševanje konflikta, omejitve in odnosi (kvaliteta, meje in krožnost).
3.5 Način odgovarjanja: intervju.
3.6 Zahteve za testiranca: /
3.7 Oblika postavk: odprta.
3.8 Ipsativnost: n/a
3.9 Skupno število testnih postavk in število postavk na posameznem podtestu/lestvici: 21 slikovnih kartic.
3.10 Predvideni način uporabe: superviziran način uporabe.
3.11 Način administriranja testa: individualno administriranje.

138

3.12 Čas, potreben za administriranje instrumenta: več kot ena ura.
3.13 Različne oblike instrumenta: /
4. Merjenje in vrednotenje /
6. Preskrba in stroški /
DEL 2: EVALVACIJA INSTRUMENTA PO MODELU EFPE ZA PREGLED PSIHOLOŠKIH TESTOV
7. Kvaliteta utemeljitve potrebe po testu, predstavitve testa in podanih informacij /
8. Kvaliteta testnih gradiv n/a
9. Norme /
10. Zanesljivost
Podatki temeljijo na informacijah iz priročnika (Sotile idr., 1988), ki jih povzema Bagarozzi (1991).
10.1 Podatki o zanesljivosti: skladnost med ocenjevalci.
10.2 Notranja konsistentnost
10.2.1 Velikost vzorca: ocena 2
Utemeljitev ocene: N = 168.
10.2.2 Vrsta koeficientov v poročilu: Cronbachov koeficient alfa
10.2.3 Višina koeficientov: ocena 1 (navesti tudi število lestvic z določeno višino koeficientov)
Utemeljitev ocene:
α (dejavniki tveganja) = 0,75;
α (varovalni dejavniki) = 0,53.
10.2.4 Ali so koeficienti zanesljivosti podani na vzorcih, ki ustrezajo nameravanim uporabnikom? Koeficienti
zanesljivosti so bili opredeljeni na vzorcih, ki: ustrezajo nameravanim uporabnikom.
10.6 Ujemanje ocenjevalcev
10.6.1 Velikost vzorca: ocena 1
Utemeljitev ocene:
N = 44 (22 klinični vzorec in 22 normativni vzorec) (Gingrinch, 1987);
N = 83 (44 klinični vzorec, 39 normativni vzorec) (De Chatelet, 1988);
N = 16 (Roskam idr., 2010).
10.6.2 Vrsta koeficientov v poročilu: koeficient Kappa, koeficient korelacije.
10.6.3 Velikost koeficientov: ocena 2 (navesti tudi število lestvic z določeno višino koeficientov)
Utemeljitev ocene: avtorji navajajo, da se je pokazala zmerna do precejšnja skladnost. Podatki so pomanjkljivi,
ne vemo ali je bilo več nizkih koeficientov Kappa ali višjih. Boljše rezultate kaže raziskava Roskam in sodelavcev,
ki pa temelji na revidirani različici:
Gingrich (1987): Kappa: 0,284 in 0,766;
De Chatelet (1988): Kappa: 0,316 in 0,693;
Roskam idr. (2010): Kappa = 0,96;
r = 0,91 (ocena dobrega funkcioniranja – well-functioning score) (Roskam idr., 2010);
r = 0,98 (ocena disfunkcionalnosti – dysfunction socre) (Roskam idr., 2010).
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10.8 Skupna ocena ustreznosti zanesljivosti:
ocena 1
Utemeljitev ocene: podatki o skladnosti med ocenjevalci so pomanjkljivi. Imamo informacijo o razponu vrednosti
koeficienta Kappa, vendar ne za posamezno kategorijo. Avtorica pravi, da rezultati kažejo na zmerno do
precejšnjo skladnost. Vzorci teh študij so zelo majhni. Študije so starejše, novejših študij nisem zasledila. Boljša
skladnost med ocenjevalci se je pokazala pri revidirani različici, ki so jo oblikovali Roskam in sodelavci (2010).
Pomanjkljivost raziskave je zelo majhen vzorec (N = 16). Notranja zanesljivost je bila izračunana samo pri
revidirani različici (Roskam idr., 2010). Koeficient alfa za lestvico dejavnikov tveganja sicer presega vrednost 0,70,
kar bi bilo glede na EFPA kriterije primerna zanesljivost, vendar je vrednost pri lestvici varovalni dejavniki zelo
nizka. Skupno gledano notranja zanesljivost ni ustrezna.
11. Veljavnost
11.1 Konstruktna veljavnost
11.1.1 Uporabljena metoda: faktorska analiza, ocenjevanje razlik med skupinama.
11.1.2 Ali rezultati (ekploratorne ali konfirmatorne) faktorske analize podpirajo strukturo testa: ocena 2
Utemeljitev ocene: rezultati raziskave Roskam in sodelavcev (2010) potrjuje dve nadredni kategoriji (varovalni
dejavniki in dejavniki tveganja). Dvo-faktorska struktura pojasni 44,5% variance. Ta podatek se nanaša na
revidirano obliko. Za originalno različico ni nobenih podatkov.
11.1.5 Ali so razlike med skupinami, kot je bilo pričakovano: ocena 1
Utemeljitev ocene: Lundquist (1987, v Bagarozzi, 1991): klinična skupina je pogosteje poročala o konfliktih na
slikah, kot normativna skupina. Raziskava je povzeta v priročniku, Bagarozzi (1991) ne navaja drugih informacij.
Raziskava temelji na zelo majhnem vzorcu (N = 44).
11.1.10 Velikost vzorcev: ocena 1
Utemeljitev ocene:
Lundquist (1987): N = 44 (22 klinična skupina in 22 normativna skupina)
Roskam idr. (2010): N = 168
11.1.11 Kvaliteta kriterijskih instrumentov ali drugih pokazateljev: ocena 0
Utemeljitev ocene: ni podatka.
11.1.12 Starost študij veljavnosti: 33 in 10 let.
11.1.13 Splošna ocena konstruktne veljavnosti: ocena 1
Utemeljitev ocene: dokazov o konstruktni veljavnosti je zelo malo. Informacije o razlikah med skupinami so
pomanjkljive. Faktorska analiza sicer podpira teoretično strukturo revidirane različice, ki so jo naredili Roskam in
sodelavci (2010). Zgolj na obstoječih informacijah ne moramo sklepati o ustrezni konstruktni veljavnosti.
11.2 Kriterijska veljavnost /
11.3 Splošna ocena veljavnosti:
ocena 1
Utemeljitev ocene: obstaja nekaj informacij o konstruktni veljavnosti originalne različice, ki pa so pomanjkljive.
Boljše rezultate kaže revidirana različica, ki so jo oblikovali Roskam in sodelavci (2010). Informacij o veljavnosti
je premalo, da bi lahko sklepali o ustreznosti.
13. Končna evalvacija testa
Raziskave, ki so opisane v priročniku in jih povzema Bagarozzi (1991) niso neposredno dostopne, zaradi česar so
informacije pomanjkljive. Gledano celostno, je raziskav o Testu družinske apercepcije zelo malo, podatki o
psihometričnih značilnostih pa so vprašljivi. Pomanjkljivost predstavljata tudi starost študij in zelo majhni vzorci,
na katerih temeljijo podatki. Roskam idr. (2010) navajajo nekaj pomanjkljivosti prvotne oblike testa:
test je precej obsežen, traja več kot eno uro, kar je za mlajše otroke lahko precej naporno;
majhni otroci pogosto niso bili sposobni opisati dogajanja na sliki;
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koeficienti skladnosti med ocenjevalci so nizki (Cohen's K nižji od 0,50);
precej odgovorov otrok in mladostnikov ni opisanih znotraj kodirnega sistema, ki ga avtorji opisujejo v
priročniku;
čeprav je v priročniku opisanih 39 kategorij, jih za končno oceno disfunkcionalnosti uporabimo zgolj 22,
česar avtorji ne pojasnijo.
Roskam in sodelavci (2010) navajajo psihometrične značilnosti revidirane oblike in ne originala. Pri apliciranju so
uporabili manjše število kartic, ki pa je naraščalo glede na starost otrok in mladostnikov. Prav tako so popolnoma
spremenili kodirni sistem. Njihova različica testa kaže nekoliko boljše psihometrične značilnosti, vendar bi bilo
potrebno test še naprej razvijati, da bi bil ustrezen za uporabo.
Priporočila
Test ni prirejen za uporabo v Sloveniji zato tudi ni primeren za uporabo. Psihometrične značilnosti so vprašljive,
raziskav je zelo malo. Test bi bilo potrebno naprej razvijati oziroma popraviti, zaradi česar priredba in
standardizacija pri nas zaenkrat še nista relevantni.
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